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dr hab. Krzysztof Ślusarek


Galicja 1772-1918


Ruch socjalistyczny i narodowy –
powstanie i rozwój do 1914 roku







Prekursorzy ruchu socjalistycznego


3 V 1868 – Mieczysław Weryha-Darowski
i Alfred Młocki założyli we Lwowie 
Stowarzyszenie Młodzieży Czeladniczej 
„Gwiazda”, pierwsze w Galicji 
stowarzyszenie czeladniczo-rzemieślnicze. 
Celem jej działalności było rozwijanie 
świadomości rzemieślników, kształcenie ich 
i zapoznawanie z nowymi prądami ideowymi. 
Stowarzyszenia zawodowe przez długie lata 
były formą organizowania się robotników, 
później zaczęły do nich przenikać idee 
socjalistyczne. Wśród najwybitniejszych 
działaczy stowarzyszeń zawodowych 
i robotniczych w Galicji należeli m.in.: Antoni 
Mańkowski, Józef Daniluk oraz Bolesław 
Limanowski (na zdjęciu). 







Prekursorzy ruchu socjalistycznego


1 VII 1878 – we Lwowie ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Praca”. 
Pismo założył i redagował Józef Daniluk, uczestnik powstania styczniowego, 
obecnie zecer w jednej z lwowskich drukarni. „Praca” była pierwszym na 
ziemiach polskich legalnie ukazującym się pismem socjalistycznym. Jej komitet 
redakcyjny stał się ważnym ośrodkiem agitacji socjalistycznej w Galicji.







Prekursorzy ruchu socjalistycznego


16 II – 16 IV 1880 – w Krakowie doszło do 
procesu 35 działaczy socjalistycznych, wśród 
których był także Ludwik Waryński (na 
zdjęciu). Po przybyciu do Galicji Waryński 
zaczął prowadzić agitację. Nawiązał kontakt 
z ośrodkiem lwowskim, a później krakowskim 
(kontaktował się też z Bolesławem 
Limanowskim, którego z tego powodu 
wydalono z Galicji). Policja austriacka, 
zaniepokojona takim obrotem sprawy, 
dokonała aresztowań. W trakcie procesu, 
który wzbudził wielkie zainteresowanie opinii 
publicznej, oskarżonym nie udowodniono 
zarzucanych czynów (zakłócenie porządku 
publicznego i przynależność do tajnego 
stowarzyszenia) i uniewinniono. Waryński 
został wydalony poza granice monarchii
i udał się do Szwajcarii.







Prekursorzy ruchu socjalistycznego


V 1881 – w Genewie został
opublikowany „Program 
Galicyjskiej Partii Robotniczej”. 
Jego autorami byli Bolesław 
Czerwieński (na zdjęciu) i Ludwik 
Inleander, związani z galicyjskim 
pismem „Praca”. Program 
powstał w opozycji do Bolesława 
Limanowskiego, który wcześniej 
opublikował „Program socjalistów 
galicyjskich”. Limanowski głosił
w nim ogólne zasady socjalizmu; 
twierdził, że socjaliści nie mogą
być obojętni wobec sprawy 
narodowej. Program ten nie 
zadowolił socjalistów galicyjskich, 
dlatego opracowali własny.







Powstanie PPSD


31 I 1892 – we Lwowie odbył się ogólnokrajowy (galicyjski) zjazd socjalistów. 
Powołano na nim Galicyjską Partię Socjaldemokratyczną, działającą początkowo 
jako część składowa Socjaldemokracji Austriackiej. Uznawała także za własny 
program socjaldemokracji ogólnoaustriackiej przyjęty na zjeździe w Heinfeld w 1889.







Powstanie PPSD


17 IX 1896 – we Lwowie powstała Ukraińska Partia Socjalno-
Demokratyczna. Jej założycielami i przywódcami byli m.in. Mykoła Hankiewicz 
i Michajło Pawłyk. UPSD blisko współpracowała z GPS (później PPSD), 
uznawała także program hainfeldzki. 







Powstanie PPSD


8-9 XII 1899 – w Przemyślu 
odbyła się konferencja, na 
której po raz pierwszy użyto 
nowej nazwy partii: Polska 
Partia Socjaldemokratyczna 
Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego (PPSD). 
W tym też czasie PPSD 
programowo zbliżyła się do 
PPS, uznając potrzebę
odbudowania niepodległości 
Polski. Najwybitniejszymi 
działaczami PPSD byli m.in. 
Ignacy Daszyński, Zygmunt 
Marek (na zdjęciu), Józef 
Hudec, Herman Lieberman. 







Działalność PPSD


1 V 1890 – we Lwowie doszło do manifestacji pierwszomajowych. 1 maja –
tradycyjne święto robotników, św. Józefa robotnika – został uznany za 
międzynarodowe święto robotników przez Kongres II Międzynarodówki w 1889.







Działalność PPSD


1 I 1892 – w Krakowie ukazał się pierwszy numer socjalistycznego pisma 
„Naprzód”. „Naprzód” był organem Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej 
(później Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego). 
Należał do największych i najpopularniejszych pism socjalistycznych na ziemiach 
polskich. 







Działalność PPSD


11 III 1897 – Ignacy Daszyński oraz Jan 
Kozakiewicz zostali wybrani na posłów do 
austriackiej Rady Państwa. Wydarzenie to stało 
się przełomowym momentem dla rozwoju ruchu 
socjalistycznego w Galicji.







Działalność PPSD


1896-1914 – inne formy działalności PPSD 
• wspieranie strajków, do jakich dochodziło zarówno w fabrykach, jak i na wsi 
galicyjskiej
• organizowanie wieców w wielkich miastach (Lwów, Kraków)







Współpraca PPSD z PPS


V 1901 – po ucieczce z carskiego więzienia, 
Józef Piłsudski (na zdjęciu) przedostał się do 
Galicji, która stała się bazą do jego dalszej 
działalności socjalistycznej.







Współpraca PPSD z PPS


28 VIII 1903 – na łamach socjalistycznego 
„Naprzodu” zaczęto publikować słynną
broszurę Józefa Piłsudskiego Bibuła. Była to 
opowieść o sposobie przygotowywania, 
drukowania i kolportowania „Robotnika”. 







Współpraca PPSD z PPS


17-20 X 1904 – w Krakowie obradowała 
V Konferencja Centralnego Komitetu 
Robotniczego PPS, na której postanowiono 
tworzyć koła bojowe, zaczątek Organizacji 
Bojowej PPS.







Współpraca PPSD z PPS


2 II 1905 – na krakowskim Rynku miała 
miejsce wielka manifestacja 
solidarności z Królestwem Polskim. 
W jej trakcie Ignacy Daszyński podpalił
portret cara Mikołaja II. Demonstranci 
odparli też szarże policji, która chciała 
rozpędzić manifestację.







Początki endecji


15 XII 1887 – została opublikowana „Ustawa 
Ligi Polskiej” – program organizacji założonej 
w Szwajcarii przez Zygmunta Miłkowskiego 
(na zdjęciu), Ludwika Michalskiego, 
Maksymiliana Hertela i Aleksandra 
Hirszberga. 







Początki endecji


1 IV 1893 – powstała Liga Narodowa. Roman 
Dmowski (na zdjęciu), Zygmunt Balicki, Jan 
Ludwik Popławski oraz kilku innych działaczy 
podjęło decyzję o wypowiedzeniu posłuszeństwa 
Centralizacji Ligi Polskiej i utworzeniu nowej 
organizacji – Ligi Narodowej. 







Endecja w Galicji


1895 – we Lwowie zaczął się ukazywać „Przegląd 
Wszechpolski”, czołowe pismo endeckie. 
Uruchomienie „Przeglądu Wszechpolskiego 
związane było z przeniesieniem do Galicji całego 
kierownictwa Ligi Narodowej (we Lwowie osiedlił
się też Jan Ludwik Popławski – na zdjęciu).







Endecja w Galicji


X 1903 – w Krakowie ukazał się program 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 
w zaborze rosyjskim. 







Endecja w Galicji


17 I 1904 – we Lwowie odbył się zjazd 
założycielski Stronnictwa 
Demokratyczno-Narodowego w Galicji. 
Zapoczątkowało to formalizowanie struktur 
narodowej demokracji w zaborze 
austriackim. Faktycznie stronnictwo 
ukonstytuowało się z chwilą przyjęcia 
programu w grudniu 1905.







Endecja w Galicji


9 XII 1905 – podczas zjazdu narodowej 
demokracji we Lwowie przyjęty został program 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. 
Stwierdzano w nim, że najważniejszym celem 
stronnictwa jest stworzenie „dla społeczeństwa 
polskiego w państwie austriackim warunków 
wszechstronnego i samodzielnego rozwoju 
narodowego”. Cel ten można było osiągnąć
poprzez przyznanie samodzielności 
ustawodawczej Sejmu Krajowego, niezależności 
finansowej i gospodarczej, administracyjnej oraz 
oświatowej.







Endecja w Galicji


Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z 1905 r.


Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w państwie austriackim jest związkiem 
politycznym Polaków, którzy, przyjmując za punkt wyjścia swego programu 
jednośc narodu polskiego, jego prawo i zdolność do niezawisłego bytu 
politycznego i potrzebę nieustannej pracy dla osiągnięcia tego bytu, ma 
w dzisiejszych warunkach prawnych na celu: a) zdobycie dla społeczeństwa 
polskiego w tym państwie jak największej samodzielności politycznej, 
kulturalnej i gospodarczej; b) wszechstronną obronę interesów narodowych 
polskich i przestrzeganie we wszystkich sprawach krajowych stanowiska 
ogólnopolskiego; c) powołanie i zaprawienie wszystkich warstw 
społeczeństwa, zwłaszcza zaś warstw ludowych, do skutecznej pracy na 
wszystkich polach życia publicznego, do umiejętnej obrony własnych 
interesów i do walki o narodowe prawa i o interesy kraju przeciw wszystkim 
wrogim czynnikom. Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe jest więc 
stronnictwem samodzielności narodowej i jak najszerzej pojętego interesu 
narodowego, stronnictwem śmiałej polityki narodowej i twórczej polityki 
demokratycznej (…).







Endecja w Galicji


Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z 1905 r.


Stronnictwo wpisało na czele swojego programu szczegółowego zmianę
prawno-państwowego stosunku Galicji do państwa w celu zdobycia dla kraju 
jak najszerszej samodzielności ustawodawczej, finansowej, gospodarczej 
i administracyjnej, wytworzenie jak najściślejszej duchowej i politycznej 
łączności Śląska Cieszyńskiego z Galicją, rozszerzenie autonomii kraju 
i zabezpieczenie interesów narodowych już na gruncie dzisiejszego ustroju 
państwa (…).


Stronnictwo uważa za Polaków – bez różnicy pochodzenia i wyznania – tych 
wszystkich, którzy przyjęli polską kulturę i podzielają bez żadnych zastrzeżeń
polskie dążenia narodowe (…). Wszędzie natomiast, gdzie obce żywioły 
zachowują się względem nas nieprzyjaźnie lub wypowiadają wojnę żywiołowi 
polskiemu, stronnictwo zwalcza stanowczo wszelkie ich wrogie lub
separatystyczne usiłowania, odpiera zamachy na nasze instytucje narodowe 
i cywilizacyjne, dąży do zabezpieczenia naszych praw i interesów tam także, 
gdzie stanowimy mniejszość liczebną i broni polskości ludu naszego wszędzie, 
gdzie ona jest zagrożona.







Endecja w Galicji


1909 – w wyniku rozłamu w Zecie powstał
tzw. „niezależny” Zet, który później przybrał
nazwę Niezależna Młodzież Narodowa, 
a następnie Młodzież Niepodległościowa. 
Środowisko to bardziej jest znane pod nazwą
„zarzewiacy”, od wydawanego we Lwowie 
pisma pt. „Zarzewie”. Jednym z głównych 
działaczy tego środowiska był Feliks 
Młynarski (na zdjęciu).







Formy działalności endecji


• udział w wyborach do Sejmu Krajowego i Rady 
Państwa
– od 1907 r. posłowie endeccy mieli większość
w Radzie Państwa (prezes – Stanisław Głabiński
– na zdjęciu)
• wydawanie i kolportowanie prasy oraz innych 
wydawnictw („Przegląd Wszechpolski”, „Słowo 
Polskie”, „Ojczyzna”)







Formy działalności endecji


• próba przejęcia kontroli nad Towarzystwem 
Szkoły Ludowej oraz Towarzystwem 
Gimnastycznym „Sokół”
• próba dotarcia do środowisk inteligenckich 
i literackich – w latach 1902-1914 we Lwowie 
działał Związek Naukowo-Literacki, spełniający 
rolę salonu literackiego, w którym czołową rolę
odgrywał związany z endecją Jan Kasprowicz 
(na zdjęciu)







Formy działalności endecji


• próba przeciwdziałania wzrostowi 
wpływów ukraińskich w Galicji Wschodniej 
oraz zacieśnienie współpracy na tym polu 
z podolakami
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dr hab. Krzysztof Ślusarek


Galicja 1772-1918


Ruch ludowy –
powstanie i rozwój do 1914 roku







Prekursorzy


1875 – ks. Stanisław Stojałowski
rozpoczął działalność oświatową wśród 
chłopów galicyjskich. 
• ks. Stojałowski, jezuita, podróżując po 
Europie zapoznał się z poziomem 
tamtejszego rolnictwa, sposobem 
organizowania się chłopów, działalnością
towarzystw i organizacji 
samopomocowych. Powróciwszy do 
Galicji, postanowił przenieść wzorce 
zachodnie na grunt galicyjski. 
• w tym celu wykupił dwa czasopisma 
Wieniec i Pszczółka. Na ich łamach 
nawoływał do oszczędności, oświaty 
i zakładania zrzeszeń. Organizował także 
liczne wycieczki, m.in. do Krakowa, 
Lwowa, Rzymu i Ziemi Świętej.







Prekursorzy


Działalność Stojałowskiego przyczyniła się do rozwoju świadomości społecznej 
i narodowej chłopów. W znacznym stopniu ułatwiła także powstanie 
nowoczesnego nurtu politycznego, jakim był ruch ludowy.







Prekursorzy


1878 – z inicjatywy ks. S. Stojałowskiego w Galicji powstało Towarzystwo 
Ludowe Oświaty i Pracy. Oprócz funkcji oświatowych towarzystwo miało 
pełnić rolę kółek rolniczych, działać na rzecz unowocześnienia gospodarstw 
chłopskich.







Prekursorzy


1887 – z inicjatywy 
ks. S. Stojałowskiego zaczęły 
powstawać chłopskie komitety 
wyborcze. Miały one na celu 
kierowanie kampanią wyborczą
przed wyborami do Sejmu 
Krajowego, co umożliwiłoby 
uzyskanie mandatów przez 
chłopów. Inicjatywa 
Stojałowskiego miała przełamać
dominację ziemiaństwa 
w sejmie (co udało się częściowo, 
gdyż w wyborach w 1889 do 
sejmu weszło 4 posłów 
chłopskich)







Prekursorzy


1885 – do Galicji przybył
Bolesław Wysłouch, więzień
warszawskiej Cytadeli, jeden 
z twórców ruchu ludowego 
w Galicji. 
• w 1886, wspólnie z żoną
Marią, rozpoczął wydawanie 
pisma „Przegląd 
Społeczny”. Na jego łamach 
zamieszczał wiele artykułów, 
w tym m.in. słynne „Szkice 
programowe”, w których 
formułował założenia ruchu 
chłopskiego







Prekursorzy
Stanisław Wysłouch o celach ruchu ludowego


Lud – warstwy pracujące narodu – to większość liczebna. Jeśli więc, 
zgodnie z etyką społeczną, celem działalności winno być osiągnięcie takich 
form bytu, przy których suma szczęścia byłaby możliwie największą, to 
drogą ku temu jest popieranie interesów ludowych przed wszystkimi innymi 
już dla tego jednego, że lud większość liczebną stanowi (…)
Taki program – ludowy – kastowym nie jest. Nie idzie tu o wywyższanie 
jednej warstwy nad innymi. Przeciwnie nawet interes warstw wyższych, 
lepiej pojęty, do tego samego prowadziłby celu. Bo jakież może być
szczęście jednostek, których dobrobyt materialny na wyzyskiwaniu ludu ma 
być oparty? Czy mogą być szczęśliwe, jeśli zewsząd otoczone nędzą, 
występkiem, ciemnotą, jeśli im grozi wybuch zemsty ludowej? Czy, 
przeciwnie, nie winien być ideałem dla wszystkich ludzi taki stan społeczny, 
w którym względna panowałaby równość, gdzie ani zbytku i przepychu 
u góry, aniby nie było nędzy i zbrodni u dołu (…). Program więc społeczny 
dążący w pierwszym rzędzie do urzeczywistnienia interesów materialnych 
i moralnych mas ludowych – taki program kastowym nie jest, skoro 
zapewnie wszystkim osiągnięcie lepszych form bytu.







Prekursorzy


1 IV 1889 r. Bolesław Wysłouch rozpoczął wydawanie „Przyjaciela Ludu”, 
pisma skierowanego do chłopów, popularyzującego idee demokratyzmu 
i nawołującego chłopów do tworzenia własnej organizacji politycznej.







Prekursorzy


3 VII 1893 – w Nowym Sączu 
została utworzona pierwsza 
partia chłopska w Galicji –
Związek Stronnictwa 
Chłopskiego. Założycielami 
tej organizacji byli bracia Jan 
i Stanisław Potoczkowie
(S. Potoczek był posłem na 
Sejm Krajowy). Program 
Związku Stronnictwa 
Chłopskiego był bardzo 
ogólny, opierał się na 
zasadach solidaryzmu 
społecznego, wskazywał na 
jedność z Kościołem 
katolickim, zapewniał o 
wierności tronowi.







Powstanie Stronnictwa Ludowego


3 V 1894 – we Lwowie 
powstało Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie. 
Towarzystwo, do którego weszli 
m.in. Bolesław i Maria 
Wysłouchowie, Karol 
Lewakowski, Henryk 
Rewakowicz, Jan Stapiński
i Jakub Bojko (na zdjęciu), 
dążyło do utworzenia 
stronnictwa politycznego, które 
miałoby reprezentować interesy 
ludu miejskiego i wiejskiego. 
Głównym celem jego 
działalności było jednak 
wprowadzenie do Sejmu 
Krajowego posłów chłopskich. 
Towarzystwo domagało się
także demokratyzacji ordynacji 
wyborczej.







Powstanie Stronnictwa Ludowego


26 VII 1894 – podczas Wystawy Krajowej we Lwowie, zorganizowanej 
z okazji 100. rocznicy powstania kościuszkowskiego, działacze ludowi skupieni 
wokół czasopisma „Przyjaciel Ludu” i Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego powołali Ludowy Komitet Wyborczy. Miał on koordynować
działania chłopskie w czasie kampanii wyborczej do Sejmu Krajowego.







Powstanie Stronnictwa Ludowego


28 VII 1895 – w Rzeszowie doszło do zjazdu delegatów chłopskich z całej 
Galicji, wyłonionych przez powiatowe ogniwa Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego. Podczas zjazdu podjęto decyzję o utworzeniu Stronnictwa 
Ludowego. Stronnictwo miało kierować kampanią przed wyborami do Sejmu 
Krajowego. 







Powstanie Stronnictwa Ludowego


Program Stronnictwa 
Ludowego
W swoim programie, który 
w istocie był programem 
wyborczym, postulowało 
przeprowadzenie 
demokratycznych zmian 
w Galicji, np. reformy prawa 
wyborczego i zmiany statusu 
prawnego gmin wiejskich. 
Prezesem Stronnictwa został
Karol Lewakowski; do 
ścisłego kierownictwa 
należeli ponadto: Henryk 
Rewakowicz (na zdjęciu),
Jan Stapiński i Jakub 
Bojko.







Powstanie Stronnictwa Ludowego


Program Stronnictwa Ludowego, uchwalony 28 lipca 1895 r.


Poprawa doli ludu leży w interesie całego kraju i narodu. Lud świadomy spraw 
publicznych, lud w całej pełni uobywatelniony, to warownia, o którą naród oprzeć się
może bezpiecznie.
W obronie tedy interesów i woli ludu, a więc i w obronie interesów kraju, przede 
wszystkim przestrzegać będziemy i pilnować swobody wyborów (…). 
Na posłów do sejmu zalecać będziemy tylko takich kandydatów, którzy na 
zgromadzeniach wyborców zobowiążą się jako posłowie:
1. Przywrócić i na przyszłość zachować sejmowi Galicji znaczenie czynnika 
politycznego wobec państwa (…)
3. Mają na oku konieczność zaprowadzenia powszechnego prawa głosowania (…)
4. Dążyć do równomiernego rozkładu ciężarów publicznych, a w szczególności do 
ulg dla rolnictwa, przemysłu i rzemiosł
5. Starać się wprowadzić reformę gminną w kierunku zniesienia kół wyborczych 
i skojarzenia obszarów dworskich z gminnymi (…)
7. Popierać oświatę poprzez mnożenie liczby szkół ludowych (…), polepszenie bytu 
nauczycieli ludowych a ułatwienie młodzieży dostępu i uczęszczania do szkół
średnich (…).







Powstanie PSL


27 III 1903 – w Rzeszowie obradowała Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego. 
Przyjęła ona uchwałę o zmianie nazwy stronnictwa na Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL) oraz uchwaliła nowy program polityczny. 







Program PSL z 1903 roku


Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do narodowego, politycznego, ekonomicznego 
i cywilizacyjnego podniesienia ludu i nie spocznie w walce, aż zniknie na ziemi naszej, 
jak długa ona i szeroka, polityczna niewola i wszelka niesprawiedliwość społeczna (…).


Dążymy do usamodzielnienia się ludu w myśl zasady: „Wszelki z narodu jest 
obywatelem, wszelki obywatel równy w prawach i przed urzędami” (…).


Dążymy do ugruntowanego na emancypacji politycznej warstw ludowych –
usamodzielnienia naszej dzielnicy (…).


Dążymy do jak najpełniejszego ekonomicznego rozwoju warstw i zawodów 
wytwarzających pomyślność kraju (…).


Pod względem kulturalnym pragniemy uczestniczenia ogółu w oświacie, więc, 
udostępnienia jej wszystkim mieszkańcom kraju, bez różnicy płci, wieku i zamożności –
oświaty zaś, krzewiącej umiłowanie prawdy, dobra i piękna (…).


Jako zasadę moralną w życiu społeczeństwa polskiego stawiamy solidarność, 
zharmonizowaną z interesem ogółu (…).


W stosunku do innych narodów, zaludniających te same co i my ziemie, nie odstąpimy od 
zasady sprawiedliwości, która wymaga, aby żywioły polski, ruski i litewski w zakresie 
uprawnień politycznych stały na równi (…).







PSL w latach 1903-1911


24 XI 1903 – biskup tarnowski Leon Wałęga (na zdjęciu) wydał list pasterski, 
w którym potępił działalność PSL. Bp Wałęga stwierdził, iż czytanie pism 
ludowych, m.in. „Przyjaciela Ludu” jest szkodliwe.







PSL w latach 1903-1911


11 I 1908 – konserwatyści 
krakowscy zawarli ugodę
z Polskim Stronnictwem 
Ludowym, w wyniku której 
obydwa stronnictwa miały 
współdziałać
w nadchodzących 
wyborach do Sejmu 
Krajowego. Ludowcy mieli 
także wstąpić do Koła 
Polskiego w Wiedniu. 
W zamian otrzymali wiele 
subwencji z kasy rządowej 
oraz zapewnienie udziału 
w rządzie.







PSL w latach 1903-1911


9 IV 1908 – posłowie PSL do wiedeńskiej Rady Państwa wstąpili do Koła 
Polskiego, a  Jan Stapiński (na zdjęciu) został jego wiceprezesem.







PSL w latach 1903-1911


1911 – w Galicji przed 
wyborami do wiedeńskiej 
Rady Państwa 
ukształtowały się dwa bloki 
polityczne: tzw. blok 
namiestnikowski i 
antyblok
• blok namiestnikowski 
tworzyli: konserwatyści 
krakowscy, demokrataci
i ludowcy
• „antyblok” tworzyli zaś
narodowi demokraci 
i Podolacy, czyli 
ugrupowanie 
konserwatystów 
wschodniogalicyjskich.







Rozłamy w PSL w latach 1912-1914


II 1912 – w Galicji powstało Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców. Partię tę
utworzyli działacze ludowi tworzący od 1908 tzw. „frondę lwowską” nie 
zgadzający się na udział PSL w bloku namiestnikowskim.







Rozłamy w PSL w latach 1912-1914


13 XII 1913 – podczas 
posiedzenia Rady 
Naczelnej PSL doszło do 
rozłamu, którego 
podłożem była polityka 
Jana Stapińskiego od 
czasu zawarcia sojuszu 
z konserwatystami. Grupa 
działaczy, skupiająca się
wokół tygodnika Piast
(m.in. J. Bojko, Wincenty 
Witos (na zdjęciu), 
Władysław Długosz), 
oskarżyła J. Stapińskiego
o korzystanie z subwencji 
rządowych i malwersacje 
finansowe, co 
spowodowało rozłam 
w partii. 







Rozłamy w PSL w latach 1912-1914


1-2 II 1914 – w Tarnowie 
odbył się I kongres 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Piast”.
Partię tę utworzyli 
działacze, którzy wystąpili 
z PSL podczas Rady 
Naczelnej w dniu 13 
grudnia 1913, oraz 
członkowie Zjednoczenia 
Niezależnych Ludowców 
(tzw. „fronda lwowska”). 
Prezesem nowego 
stronnictwa został Jakub 
Bojko, a jego zastępcami 
Wincenty Witos oraz 
Jan Babicz (na zdjęciu).







Rozłamy w PSL w latach 1912-1914


5 IV 1914 – zwolennicy Jana Stapińskiego powołali Polskie Stronnictwo 
Ludowe-Lewicę. Na pierwszym kongresie tej partii, który odbył się 5 kwietnia, 
J. Stapińskiego wybrano prezesem, a Michała Greka, Jana Kubika i Jana Wojtyłę
wiceprezesami.
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Przemiany ustrojowe w Austrii (1/4)


 1859, 21 sierpnia – Agenor hrabia 
Gołuchowski, arystokrata galicyjski, 
namiestnik Galicji od 1849, objął
stanowisko ministra stanu w rządzie 
austriackim.


 1860, 20 października – Agenor
hr. Gołuchowski, minister stanu w rządzie 
austriackim, wydał tzw. dyplom 
październikowy. Ustanawiał on 
w każdym kraju koronnym monarchii 
Habsburgów Sejm Krajowy, którego 
uprawnienia prawodawcze były szerokie. 
Na szczeblu ogólnopaństwowym władzę
ustawodawczą stanowić miała Rada 
Państwa, w której mieli zasiadać
przedstawiciele Sejmów Krajowych. 
Na Węgrzech miały być przywrócone 
instytucje skasowane po powstaniu 1848–
1849.  







Przemiany ustrojowe w Austrii (2/4)


 1861, 26 lutego – Anton von Schmerling
wydał tzw. patent lutowy. Na jego mocy 
kraje koronne monarchii austriackiej, 
w tym i Galicja, otrzymały autonomię. 
Zgodnie z patentem, władzę
ustawodawczą w Galicji miał sprawować
Sejm Krajowy. Jego organem 
wykonawczym był Wydział Krajowy, 
składający się z 6 członków pod 
przewodnictwem Marszałka Krajowego. 
Sejm Krajowy składał się ze 150 posłów, 
z tego 9 osób w sejmie zasiadało 
z urzędu (tzw. wiryliści), a 141 pochodziło 
z wyborów. Wybory do Sejmu Krajowego 
odbywały się w 4 kuriach wyborczych: 
większej własności ziemskiej (tabularnej), 
większych miast, izb przemysłowo-
handlowych oraz mniejszej własności 
(chłopskiej). 







Przemiany ustrojowe w Austrii (4/4)


 1866, V-VIII – wojna prusko-
austriacka


 1867, 21 grudnia – w monarchii 
austriackiej ogłoszono tzw. 
konstytucję grudniową. Na jej 
podstawie Austria została 
przekształcona w dualistyczną
monarchię austro-węgierską. 
Konstytucja utrzymywała 
wszystkie dotychczas nadane 
uprawnienia sejmów krajowych. 
Ponadto wprowadzała 
równouprawnienie wszystkich 
poddanych. Dzięki temu pełnie 
praw politycznych i obywatelskich 
uzyskała ludność żydowska.







Istota autonomii Galicji (1/1)


 Władze autonomiczne
– szczebel ogólnokrajowy
• Sejm Krajowy – organ ustawodawczy
• Wydział Krajowy – organ wykonawczy
– szczebel lokalny
• rady powiatowe, gminne i miejskie –
organ ustawodawczy
• prezydenci miast, wójtowie gmin – organ 
wykonawczy


 Władze krajowe (cesarskie)
– szczebel ogólnokrajowy: namiestnik 
Galicji
– szczebel lokalny: starostowie powiatowi


 Rada Szkolna Krajowa
– organ wspólny (władz autonomicznych 
i cesarskich)







Sejm Krajowy (1/4)


 Kompetencje sejmu
• ustawodawstwo w zakresie tzw. 
"kultury krajowej" (rolnictwo, handel 
i przemysł krajowy)
• ustawodawstwo w zakresie 
przedsięwzięć i instytucji 
finansowanych z funduszy 
krajowych
• ustawodawstwo w zakresie 
niektórych sprawach gminnych, 
kościelnych, szkolnych, organizacji 
sądownictwa i administracji, 
zaopatrzenia i zakwaterowania 
wojska, ksiąg gruntowych 
i propinacji
• prawo wyboru delegatów do Izby 
Poselskiej Rady Państwa
(do 1873 r.)
• zarząd majątkiem krajowym







Sejm Krajowy (2/4)


 Organizacja pracy
• sesje Sejmu Krajowego były 
zwoływane i rozwiązywane przez 
cesarza Austrii
• w praktyce powinny były się odbywać
co rok
• pracami sejmu (a także Wydziału 
Krajowego) kierował marszałek krajowy, 
mianowany przez cesarza. Posiadał on 
zastępcę, którym zwykle był arcybiskup 
greckokatolicki
• posłowie występowali w sejmie 
zarówno po polsku, jak i po ukraińsku
• za udział w obradach posłowie 
otrzymywali diety, a także zwroty 
kosztów podróży do Lwowa; posiadali 
także przywilej nietykalności (nie można 
było ich aresztować bez zgody sejmu)
• obrady były jawne (choć w 
szczególnych wypadkach możliwe było 
ich utajnienie)







Sejm Krajowy (3/4)


 Ordynacja wyborcza
I kuria – wielkiej własności ziemskiej – 44 posłów 
(prawo wyborcze posiadali właściciel dóbr 
tabularnych, opłacający co najmniej 100 złr
podatków; liczba wyborców wynosiła ok. 2 tys. osób, 
co daje ok. 50 wyborców na jeden mandat); 
II kuria – izb przemysłowo-handlowych – 3 
posłów (po jednym z każdej izby: w Krakowie, 
Lwowie i Brodach, posłowie z tej kurii reprezentowali 
ok. 30 tys. osób, co daje ok. 9 tys. prawyborców na 
jeden mandat);
III kuria – większych miast – początkowo 23, od 
1896 r. 26, a od 1900 r. 31 posłów (prawo wyborcze 
posiadało 2/3 podatników podatków bezpośrednich 
w danym mieście; od 22 do 64 tys. wyborców, co 
daje ok. 1–2 tys. wyborców na jeden mandat);
IV kuria – mniejszych miast i gmin wiejskich – 74 
posłów (prawo wyborcze posiadało 2/3 podatników 
podatków bezpośrednich w danej gminie; liczba 
prawyborców wynosiła od 500 to 650 tys. osób, co 
daje ok. 7–9 tys. prawyborców na 1 mandat)







Samorząd gminny (1/1)


 1866, 20 lutego – galicyjski Sejm Krajowy uchwalił
statut miasta Krakowa. Na jego mocy gminę
stołecznego cesarsko-królewskiego miasta Krakowa 
tworzyli wszyscy jego mieszkańcy. Mieli oni wybierać
spośród siebie 60-osobową Radę Miejską. Organem 
wykonawczym był prezydent miasta, którego 
wybierała Rada Miejska na okres lat 6. Pierwszym 
prezydentem Krakowa został Józef Dietl.


 1866, 12 sierpnia – galicyjski Sejm Krajowy uchwalił
ustawę o samorządzie gminnym. Jej postanowienia 
sankcjonowały podział wsi na gminę wiejską i tzw. 
obszar dworski obejmujący część wsi należącą do 
dziedzica (grunty dominikalne). 


 1870, 14 października – galicyjski Sejm Krajowy 
uchwalił statut miasta Lwowa. Wprowadzał on 
samorząd miejski o szerokich kompetencjach. Radę
Miejską oraz stojącego na czele miasta prezydenta 
wybierano na 3 lata. Pierwszym prezydentem został
Florian Ziemiałkowski. 







Poszerzenie autonomii (1/6)


 Wojna prusko-austriacka i jej następstwa
1866, 20 września – Agenor hr. Gołuchowski
otrzymał ponowną nominację na urząd namiestnika 
Galicji. Po objęciu tego stanowiska przeprowadził
reformę administracji, przekazując urzędy 
w ręce Polaków.
1866, 10 grudnia – galicyjski Sejm Krajowy 
skierował do cesarza Franciszka Józefa I adres, 
w którym zawarte były słynne słowa: „Przy Tobie, 
Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”. Po 
przegranej wojnie z Prusami Franciszek Józef I 
przyspieszył prace nad dokończeniem reformy 
wewnętrznej państwa. Jeszcze w listopadzie 1866 
cesarz wydał reskrypt, w którym stwierdzał ugodę
z Węgrami i zapowiadał przekształcenie państwa 
w monarchię dualistyczną. Stanowisko cesarza 
wywołało dyskusję i protesty we wszystkich krajach 
koronnych. Sejm galicyjski wyraził opinię, że 
z Wiedniem należy współdziałać. 







Poszerzenie autonomii (2/6)


 Pierwsze ustępstwa językowe
1867, 22 czerwca – w Galicji została wydana 
ustawa w sprawie języka wykładowego 
w szkołach ludowych i średnich. O tym, 
w jakim języku miała być prowadzona nauka, 
miały decydować gminy – wedle zasady:
o języku decyduje ten, kto szkołę utrzymuje 
(spolszczenie szkolnictwa).
1867, 6 lipca – w Galicji ogłoszono decyzję
o ustanowieniu Rady Szkolnej Krajowej. 
Na jej czele stał każdorazowy namiestnik 
Galicji (faktyczną władzę pełnił wiceprezes 
Rady). Rada Szkolna Krajowa sprawowała 
nadzór nad szkolnictwem średnim i ludowym 
w Galicji. 
1868, 23 lutego – spolszczenie sądownictwa 
w Galicji. Po polonizacji szkolnictwa, 
23 lutego 1868 władze austriackie 
zdecydowały się wprowadzić język polski jako 
urzędowy w sądownictwie.







Poszerzenie autonomii (3/6)


 Kampania rezolucyjna
1868, 24 września – galicyjski Sejm 
Krajowy uchwalił rezolucję wzywającą rząd 
wiedeński do wyodrębnienia Galicji jako 
oddzielnej części monarchii Habsburgów. 
Politycy galicyjscy domagali się m.in.: 
• by o sposobie wyboru posłów do Rady 
Państwa decydował wyłącznie Sejm 
Krajowy, a także by delegaci Galicji brali 
udział w pracach Rady Państwa tylko w 
sprawach wspólnych Galicji i monarchii
• wyodrębnienia pewnej sumy pieniędzy ze 
skarbu państwa na pokrycie potrzeb 
administracji, oświaty, kultury krajowej itp.
• utworzenia dla Galicji odrębnego Sądu 
Najwyższego
• ustanowienia osobnego rządu 
odpowiedzialnego przed Sejmem Krajowym
• ustanowienia ministra dla Galicji przy 
rządzie wiedeńskim. 







Poszerzenie autonomii (4/6)


 Kampania rezolucyjna (cd.)
1869, 4 czerwca – cesarz Franciszek Józef I 
wprowadził do urzędów administracyjnych 
w Galicji język polski jako urzędowy. 
Wprowadzenie języka polskiego do urzędów 
galicyjskich było jednym z osiągnięć kampanii 
rezolucyjnej. 
1870, kwiecień – hr. Alfred Potocki, 
konserwatywny polityk galicyjski, został
premierem rządu austriackiego. Nominacja 
Potockiego była elementem gry politycznej 
zmierzającej do zneutralizowania opozycyjnej 
postawy Czechów, którzy po utworzeniu 
dualistycznej monarchii austro-węgierskiej
bojkotowali wiedeńską Radę Państwa. Politycy 
galicyjscy spodziewali się, iż za rządów 
Potockiego zostanie zrealizowana rezolucja 
sejmowa z 1868. Do tego jednak nie doszło, 
gdyż w 1871 rząd Potockiego upadł.







Poszerzenie autonomii (5/6)


 Kampania rezolucyjna (cd.)
1871, 4 lipca – spolszczenie uniwersytetów
Krakowskiego i Lwowskiego oraz 
Politechniki Lwowskiej. We wszystkich 
szkołach wyższych wprowadzono język 
polski jako wykładowy. Uczelnie nie zostały 
jednak oddane pod zarząd władz 
autonomicznych; organizacyjnie podlegały 
władzom cesarskim, z budżetu centralnego 
były też finansowane.
1873, kwiecień – Florian Ziemiałkowski, 
burmistrz Lwowa, przyjął w rządzie 
wiedeńskim tekę ministra dla Galicji. Urząd 
ministra dla Galicji po raz pierwszy został
ustanowiony w 1871 (tekę tę objął wówczas 
Kazimierz Grocholski). Jednak dopiero 
w 1873 ministerstwo dla Galicji zostało 
powołane jako stały resort rządowy. Od tego 
też czasu urząd ten stale powierzano 
Polakowi. 







Poszerzenie autonomii (6/6)


 Kampania rezolucyjna (cd.)
1873, 2 kwietnia – w Austro-Węgrzech
wprowadzono nowy system wyborczy do Rady 
Państwa. Odtąd posłowie do parlamentu 
wiedeńskiego mieli być wybierani w wyborach 
bezpośrednich w systemie kurialnym. Tym samym 
sejmy krajowe utraciły prawo obsyłania Rady 
Państwa, co pozwoliło zneutralizować opozycyjne 
działania Czechów oraz Polaków.
1873, 7 maja – działalność zainaugurowała 
Akademia Umiejętności. Kiedy w 1871 władze 
austriackie wprowadzały język polski na 
uniwersytety galicyjskie, zgodziły się również na 
utworzenie w Krakowie Akademii Umiejętności 
(w maju 1871). Akademia powstała na podstawie 
istniejącego od 1815 Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego. W 1872 zatwierdzono jej statut. 
Pierwsze publiczne zebranie miało miejsce na 
początku 1873. Akademia Umiejętności dzieliła się
na trzy wydziały: I Filologiczny, II Filozoficzno-
Historyczny i III Matematyczno-Przyrodniczy.
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Galicja 1772-1918


Uwłaszczenie chłopów w Galicji.
Realizacja i następstwa







Etapy reformy uwłaszczeniowej


Uwłaszczenie chłopów w Galicji 
ogłoszone zostało w 1848 r.
W praktyce jednak dokonało się ono nie 
jednorazowym aktem, leczy było 
długotrwałym, rozłożonym na wiele lat 
procesem. Wyróżnić można cztery 
zasadnicze etapy realizacji reformy 
uwłaszczeniowej:
• lata 1842-1847 – inspirowany przez 
ziemian etap dyskusji o potrzebie 
reformy
• lata 1848-1851 – polityczna batalia 
o kształt wprowadzonych w życie zmian
• lata 1851-1857 – faktyczna realizacja 
reformy uwłaszczeniowej
• okres po 1857 r. – likwidacja reliktów 
systemu feudalnego







Inicjatywa ziemian, 1842-1847


Pierwsze projekty reform
– projekty reformy zgodne 
z interesami ziemiaństwa: 
oczynszowanie chłopów lub 
nadanie im prawa własności 
użytkowej ziemi
– pomysł uwłaszczenia 
z równoczesnym zniesieniem 
pańszczyzny i serwitutów 
pojawił się dopiero w 1845, 
a na dobrą sprawę w 1847 r.
– najbardziej aktywni 
ziemianie: Kazimierz 
Krasicki, Tadeusz 
Wasilewski (na portrecie)
i Maurycy Kraiński







Inicjatywa ziemian, 1842-1847


Projekt Maurycego 
Kraińskiego z 1847 r.
* jedynym sposobem na 
uspokojenie wsi było zniesienie 
pańszczyzny i wszelkich 
powinności urbarialnych za 
stosownym wynagrodzeniem
* urzeczywistnienie reformy 
miało polegać na nadaniu 
chłopom ziemi na własność, 
zniesieniu wszelkich 
powinności pańszczyźnianych 
i służebności chłopów wobec 
dworu oraz wzajemnych 
zobowiązań dziedzica wobec 
gromady 







Inicjatywa ziemian, 1842-1847


Projekt Maurycego Kraińskiego z 1847 r.
* sposób obliczenia odszkodowania: od dochodu 
dziedzica z powinności pańszczyźnianych (według 
fasji podatkowych z 1820 r.) należy odjąć wartość
wzajemnych zobowiązań dziedzica wobec 
chłopów; różnica – czysty roczny dochód ze 
świadczeń poddańczych – stanowić miała 
podstawę do obliczenia kapitału odszkodowania
* kapitał odszkodowania wynosić miał 20-krotność
wartości rocznych powinności netto i miał być
oprocentowany na 5%, chłopi mieli go spłacić
w ciągu 20 lat
* w okresie przejściowym należało utrzymać
obowiązek pracy chłopów na folwarku, ale jej 
wartość miała być odliczana od procentów od 
kapitału wynagrodzenia







O kształt reformy, 1848-1851


Wyścig wielkanocny
* 18/19 marca 1848 – w przyjętym na wiecu we 
Lwowie adresie do cesarza Ferdynanda I 
znalazł się następujący passus: „Zupełne 
zniesienie pańszczyzny i wszystkich 
poddańczych powinności, z czego to 
właściciele dóbr swoim dotychczasowym 
poddanym dar uczynić chcą”.
* 6 kwietnia 1848 – w adresie przedłożonym 
cesarzowi postulaty zaostrzono, pisząc, iż
zniesienie pańszczyzny i nadanie chłopom 
ziemi na własność jest sprawą żywotną
i życzeniem samych ziemian, że akt ten ogłosi 
Komitet Narodowy, a sejm, który zostanie 
zwołany, rozstrzygać będzie o serwitutach 
i innych kwestiach szczegółowych, w tym także 
o odszkodowaniu za zniesione powinności







O kształt reformy, 1848-1851


Wyścig wielkanocny
* 6 kwietnia 1848 – Wiktor Heltman (na 
zdjęciu) wydał odezwę Do obywateli Galicji 
Zachodniej, w której wezwał szlachtę do 
zniesienia pańszczyzny w Wielkanoc 
(23 kwietnia)
17 kwietnia 1848 – podobna odezwa lwowskiej 
Centralnej Rady Narodowej: „Rada Narodowa 
odzywa się do was, Bracia, abyście z 
faktycznym zniesieniem pańszczyzny nie 
chcieli się już dłużej ociągać. Komitet 
Krakowski doradzał, aby to się stało w d. 23. 
bm. I już mamy doniesienia, że obywatele 
ziemscy powiatów zachodnich naszego kraju 
pójdą za jego wezwaniem. Jeżeli reszta kraju 
podobnie postąpi, dzień Zmartwychwstania 
Zbawiciela będzie oraz dla nas dniem 
narodowego Zmartwychwstania i zbawienia”. 







O kształt reformy, 1848-1851


Akt darowania pańszczyzny w dominium Wojnicz
Powodowany uczuciem ludzkości, życzeniami włościan, których szczęścia i pomyślności 
szczerze pragnę, niniejszym aktem dobrowolnej deklaracji oświadczam: iż pańszczyznę tak 
ciągłą, czyli zaprzężną, jako też i ręczną, czyli pieszą w dobrach moich dziedzicznych –
państwa Wojnicz, a mianowicie we wsi Łoponin w obwodzie bocheńskim położonej, według 
dawnych inwentarzy gruntowych rustykalnych po dziś dzień przez włościan zasiedziałych 
odbywaną za ustałą i więcej nieistniejącą ogłaszam, i takową na korzyść samychże włościan, 
ku poddźwignięniu ich do dobrego bytu oraz porządniejszego ich gospodarstwa odstępuję, 
z warunkiem wszakże:
1. iż Sejm Narodowy stosownie do zasad ogłoszonej konstytucji wkrótce zgromadzić się
mający obszerniej niniejsze stosunki i ostatecznie zdecyduje,
2. iż również tenże Sejm swe postanowienie co do służebności, jeżeli takowe istnieją, jako też
co do czynszów, osepów, etc. wyda,
3. iż ciężary jurysdykcji dominikalnej z dziedziców zdejmie i od opłaty podatku urbarialnego, 
czyli – opłaty rządom od pańszczyzny, czynszów, danin, osepów, etc. dziedziców zwolni,
4. iż wynadgrodzenie dla dziedziców za odstąpioną gromadom pańszczyznę z funduszu 
ogólnego krajowego obmyśli.
A co tenże Sejm postanowi, to dla włościan i dziedziców będzie obowiązującym.


22 kwietnia 1848, Władysław Dąbski







O kształt reformy, 1848-1851


Okólnik Franza Stadiona z 22 kwietnia (antydatowany 
na 17 kwietnia) 1848 r.
• zniesienie pańszczyzny i innych powinności od 15 V
• zwolnienie ziemian z opłaty podatku urbarialnego, 
z obowiązku dawania swoim poddanym zapomogi, 
założenia ksiąg gruntowych i ich utrzymania, 
z zastępowania poddanych w sprawach spornych, 
płacenia dodatku na utrzymanie straży bezpieczeństwa 
oraz poboru rekruta i kosztów z tym związanych
• obietnica zwolnienia ziemian z obowiązku pobierania 
i zarządzania stałych podatków oraz wykonywania 
sądownictwa cywilnego i zarządu administracyjnego po 
przeprowadzeniu reformy administracyjnej
• odszkodowanie z kasy państwowej
• politycznych charakter okólnika (wyścig wielkanocny)
• odłożenie szczegółów (m.in. odnośnie odszkodowania) 
na później 







O kształt reformy, 1848-1851


„My Ferdynand Pierwszy, z Bożej łaski cesarz austriacki, król węgierski 
i czeski, tego imienia piąty król Lombardii i Wenecji, Dalmacji, Kroacji, 
Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilirii, arcyksiążę Austrii, książę Lotaryngii, 
Salzburga, Styrii, Karyntii, Karnioli, Górnego i Dolnego Śląska, Wielki 
Książę Siedmiogrodzki, itd., itd. (...) powodowani gorącem życzeniem, 
aby dobry byt ludu wiejskiego przez zupełne zniesienie robocizny 
pańszczyźnianej i innych poddańczych powinności z gruntów 
włościańskich (rustykalnych) dokładniej ustalić, niżeliby to przez 
zregulowanie robocizny osiągnąć się dało, będąc także życzliwym 
zamiarem powodowani, aby właścicieli dóbr ziemskich ile możności od 
zgubnych wstrząśnień w ich majątkowych stosunkach zachować, 
nakoniec w celu umocnienia powszechnego bezpieczeństwa prowincji, 
oraz trwałego uspokojenia umysłów, rozkazujemy:
1. Wszystkie robocizny i inne poddańcze powinności, tak gospodarzy 
gruntowych, jako też chałupników i komorników, ustać mają z dniem 15 
maja 1848 r.”







O kształt reformy, 1848-1851


Kwestia uwłaszczenia na forum sejmu 
wiedeńskiego (29 VII-6 IX 1848)
• dyskusje na temat odszkodowania
• ustawę o zniesieniu pańszczyzny w całej 
monarchii sejm uchwalił stosunkiem głosów 
170 za i 140 przeciw
Patent Ferdynanda I z 7 września 1848 r.
• szedł dalej niż okólnik Stadiona: oprócz 
pańszczyzny znosił bowiem stosunki 
poddańcze, władzę opiekuńczą dziedziców 
nad poddanymi, różnice prawne między 
gruntami dominikalnymi a rustykalnymi oraz 
wszelkie pozostałe ciężary, powinności 
i daniny wynikające ze stosunku 
poddańczego
• ogólnikowość ustawy i odłożenie 
szczegółów na później







O kształt reformy, 1848-1851


Dyskusje o aktach wyko-
nawczych (X 1848-VIII 1849)
* kwiecień 1849 – w skład 
powołanej w Wiedniu komisji do 
opracowania aktów 
wykonawczych weszli: Maurycy 
Kraiński, Kazimierz hr. 
Krasicki, adwokat Michał
Tustanowski, właściciel 
ziemski Hieronim Łodyński
oraz duchowny grecko-katolicki 
Spirydion Litwinowicz
* galicyjska komisja opracowała 
projekt aktów wykonawczych, 
ale był on spóźniony







O kształt reformy, 1848-1851


Patent Franciszka Józefa 
z 15 sierpnia 1849 r.
• powinności świadczone 
przez komorników i 
chałupników znoszone są
bezpłatnie, natomiast 
pańszczyzna i inne daniny, 
do których zobowiązani byli 
kmiecie i zagrodnicy 
znoszone były za 
odszkodowaniem
• uwłaszczeniem nie mogły 
być objęte kontrakty 
dzierżawy i najmu gruntów 
zawarte na czas określony 







O kształt reformy, 1848-1851


Patent Franciszka Józefa 
z 15 sierpnia 1849 r.
• wynagrodzenie wypłacone z kas 
rządowych; jego wysokość –
roczna wartość powinności minus 
1/3 za zniesione czynności 
administracyjne dominiów oraz 5% 
na koszty operacji uwłaszczenia
• pełny kapitał odszkodowania 
miał stanowić dwudziestokrotność
rocznego odszkodowania
• fundusze indemnizacyjne – miały 
się zająć wypłatą odszkodowania
• dalsza zwłoka w wydaniu aktów 
wykonawczych







O kształt reformy, 1848-1851


Rozporządzenie wykonawcze 
z 4 października 1850 r.
• szczegółowa wykładnia zasad uwłaszczenia, 
m.in. wyszczególniano wszelkie powinności, daniny 
i służebności znoszone bez odszkodowania 
(świadczone przez komorników i chałupników), 
określano zasady oszacowania wartości powinności 
poddańczych (świadczonych w naturaliach, 
robociźnie i czynszach) oraz świadczeń i danin nie 
pochodzących ze stosunku poddaństwa 
(dziesięciny, świadczenia z tytułu umów 
emfiteutycznych); jakie świadczenia miały być
zniesione w drodze wykupu (reluicja) oraz sposób 
oszacowania zaległości pańszczyźnianych za okres 
od 1 listopada 1847 do 15 maja 1848 r.
• drobiazgowo określano zasady wyliczenia i spłaty 
odszkodowania; tworzenia i procedowania komisji







Realizacja, 1851-1857


Realizacja reformy uwłaszczeniowej
– w 1851 r. utworzono trzy komisje 
ministerialne: we Lwowie, Stanisławowie
i Krakowie, które miały się zająć
oszacowaniem wartości znoszonych świadczeń
i obliczeniem wysokości odszkodowania
– w latach 1851-1852 komisje, pracując 
w każdej miejscowości, dokonały oszacowania 
wartości zniesionych powinności
– w latach 1852-1855 komisje rozpatrywały 
ewentualne odwołania stron
– ostateczne zatwierdzenie wyników 
uwłaszczenia, w tym także wysokości 
należnego obywatelom ziemskim 
odszkodowania nastąpiło w 1857 r., tj. w 9 lat 
po zniesieniu pańszczyzny







Realizacja, 1851-1857


Wyniki uwłaszczenia w zachodniej 
części Galicji 
– uwłaszczono ogółem 250 339
gospodarstw chłopskich o łącznej 
powierzchni 1 760 273 mórg i 1436 sążni
– za odszkodowaniem zniesiono 
2 891 535 dni pańszczyzny sprzężajnej 
i 7 734 404 dni pańszczyzny pieszej
– wartość wszystkich zniesionych 
powinności pańszczyźnianych wyniosła 
2 024 081 złr 27 kr
– pełny kapitał odszkodowania, jaki mieli 
otrzymać właściciele ziemscy oraz inne 
osoby i instytucje korzystające przed 
1848 r. z pracy pańszczyźnianej chłopów 
wyniósł 25 482 953 złr 45 kr 







Realizacja, 1851-1857


tarnowski; 34421; 14%


sądecki; 30627; 12%


rzeszowski; 43322; 17%


krakowski; 13513; 5%


jasielski; 33525; 13%


bocheński; 29405; 12%
wadowicki; 65526; 27%


Ilość gospodarstw chłopskich w zachodniej Galicji objętych uwłaszczeniem.







Realizacja, 1851-1857


miejska; 3824; 2%


instytucji; 1514; 1%


kościelna; 15903; 6%


kameralna; 7196; 3%


szlachecka; 221899; 88%


Ilość gospodarstw chłopskich w zachodniej Galicji objętych uwłaszczeniem, 
według rodzajów własności.







Relikty systemu feudalnego


Patent z 1853 r. o zniesieniu 
serwitutów
* zapowiadał zniesienie serwitutów 
poprzez wykupienie praw do tych 
świadczeń
* mogło jednak nastąpić tylko w trzech 
wypadkach: jeżeli służebnictwa te 
zagrażały gospodarstwu, przynosiły 
szkodę dla gospodarki krajowej oraz 
jeżeli zgodę na ich zniesienie wyrazili 
zarówno dziedzic, jak i chłopa
* wykup serwitutów mógł się dokonać
przez odstąpienie części ziemi, 
zabezpieczenie kapitału lub za 
gotówkę
* w przypadkach zaistnienia sporu, 
rozstrzygać miały sądy. 







Ocena reformy uwłaszczeniowej


Model uwłaszczenia
– kluczowe znaczenie dla przebiegu 
i następstw uwłaszczenia chłopów 
w Galicji miały dwa z wymienionych 
tu okresów: od 1848 do 1851 i od 
1851 do 1857 r.
– przyjęty wówczas przez władze 
austriackie sposób postępowania 
przy uwłaszczeniu polegał na 
szybkim zniesieniu pańszczyzny 
i równocześnie znacznym odsunięciu 
w czasie momentu wypłaty 
odszkodowań dla dziedziców
– podobny mechanizm zastosowano 
w przypadku likwidacji serwitutów 
oraz spłaty kapitału 
indemnizacyjnego







Ocena reformy uwłaszczeniowej


Uzasadnienie przyjętych rozwiązań
– takie rozwiązanie, jak się wydaje, 
było uzasadnienie z finansowego 
punktu widzenia; trudno byłoby 
bowiem sobie wyobrazić, żeby chłopi 
w krótkim czasie byli w stanie spłacić
pełny kapitał odszkodowania; 
podobnie Galicja jako kraj koronny czy 
w ogóle Cesarstwo Austriackie nie 
zdołałyby zgromadzić wystarczających 
funduszy na szybką spłatę
indemnizacji bez narażenia na szwank 
finansów państwa. Rozłożenie 
poszczególnych etapów reformy w 
czasie było więc w pewnym sensie 
konieczne.







Ocena reformy uwłaszczeniowej


Ocena ogólna reformy
– z perspektywy czasu przyznać
jednak należy, że uwłaszczenie –
aczkolwiek wymuszone przez 
okoliczności polityczne, 
przeprowadzone w sposób nie 
zawsze zgodny z oczekiwaniami 
środowiska ziemiańskiego, 
przynoszące połowiczne rozwiązania 
w sprawie serwitutów oraz pomijające 
zupełnie inne ważne problemy, jak 
np. separację gruntów chłopskich od 
dworskich, a później komasację
gospodarstw chłopskich – było 
posunięciem przełomowym w 
dziejach gospodarczych wsi 
galicyjskiej







Społeczne skutki reformy


Likwidacja podstaw feudalnego ustroju państwowego: spowodowało to 
konieczność przeprowadzenia gruntownych reform ustrojowych, 
dotyczących takich dziedzin życia jak:
* sądownictwo – likwidacji ulegało sądownictwo stanowe (sądy dominialne, 
sądy szlacheckie); w to miejsce należało stworzyć nowy system 
sądownictwa powszechnego
* administracja państwowa i skarbowa – rację bytu traciły dominia, 
stanowiące dotąd podstawę sprawnego zarządzania krajem; należało więc 
wprowadzić nową organizację kraju i na nowo zorganizować samorząd 
wiejski
* obrót nieruchomościami – nadanie ziemi na własność oznaczało 
przyznanie chłopom prawa swobodnego obrotu gruntami, co z kolei 
spowodowało konieczność wprowadzenia instytucji rejestrujących 
transakcje majątkowe (hipoteka wiejska; podział dóbr na tabularne 
i nietabularne)







Społeczne skutki reformy


Zmiana położenia prawnego i społecznego ludności chłopskiej
* chłopi-posiadacze otrzymali prawo do swobodnego rozporządzania majątkiem 
nieruchomym – uobywatelnienie chłopów
* brak zasadniczej zmiany położenia chłopów bezrolnych







Społeczne skutki reformy


Zmiana położenia prawnego 
i społecznego ziemiaństwa
* utrata praw zwierzchności 
gruntowej pozbawiał ziemian 
istotnego wpływu na społeczność
wiejską
* konieczność nowego ułożenia 
stosunków z chłopami (chłop nie 
był już poddanym, lecz 
pracownikiem najemnym)
* trudności w prowadzeniu 
gospodarstwa ziemiańskiego 
z powodu utraty darmowej pracy 
chłopów oraz braku kapitału 
obrotowego







Społeczne skutki reformy


Narastanie konfliktów między dworem a wsią
* wielu ziemian obawiało się powtórzenia buntów 
chłopskich, podobnych do tych z 1846 r.
* bunty chłopskie – w latach 1849-1850 doszło do 
nich w 13 spośród 18 cyrkułów galicyjskich; 
spowodowane były spadkiem autorytetu władzy 
w wyniku rewolucji oraz przekonaniem chłopów, że 
reforma uwłaszczeniowa daje im możliwość
zabierania także i pańskich gruntów
* konflikt na tle braku rąk do pracy – chłopi nie chcieli 
pracować na folwarkach, obawiając się powrotu 
pańszczyzny, dziedzice domagali się wprowadzenia 
tzw. „przymusu polowego”
* konflikt na tle serwitutów – brak jednoznacznych 
i szybkich rozstrzygnięć powodował liczne spory 
i zatargi
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Galicja 1772-1918
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Granice Galicji w 1772 roku
Najjaśniejszy Król Polski swoim i następców swoich 
imieniem oraz i z stanami Rzeczypospolitej Polskiej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego ustępują niniejszym 
traktatem nienaruszalnie na wieczne czasy Najjaśniejszej 
Cesarzowej Królowej Apostolskiej Węgier i Czech, jako 
i jej następcom i potomkom obojga płci, bez wszelkiej 
rezerwy i wzruszenia jakimkolwiek bądź pozorem 
województw i powiatów, które podług uniwersału swego 
dnia 11 września roku 1772 publikowanego objąć kazała, 
a to na zaspokojenie i w nagrodę wszelkich pretensji jej 
królestw Węgier i Czech, które to kraje zawierają się w 
ograniczeniach niżej wyrażonych.
Prawy brzeg Wisły od Śląska za Sędomierz [tu: 
Sandomierz] aż do wbiegu Sanu, stamtąd idąc na Frankpol
[tu: Frampol] poza Zamość, Rubieszów [tu: Hrubieszów], 
aż do rzeki Bugu, po tym poza Bugiem wedle właściwych 
granic Czerwonej Rusi, skąd się Wołyń i Podole dzielą, aż
do granic Zbaraża, stamtąd prosto do Dniestru łącząc małą
część Podola potokiem Podhorcze gdzie w Dniestr wpada, 
oddzieloną dalej do granic Pokucie z Mołdawią
rozdzielających.







Granice Galicji w 1772 roku


Liczba miast zajętych przez Austrię w 1772 r.


lubelskie; 4; 2%


sandomierskie; 16; 8%


krakowskie; 26; 
13%


bełskie; 43; 22%


wołyńskie; 0; 0%


ruskie; 108; 53%


podolskie; 3; 2%


ruskie
podolskie
wołyńskie
bełskie
lubelskie
sandomierskie
krakowskie







Granice Galicji w 1772 roku


Liczba miasteczek zajętych przez Austrię w 1772 r.


lubelskie; 3; 3%


sandomierskie; 8; 7%


krakowskie; 14; 
13%


bełskie; 43; 22%


wołyńskie; 0; 0%


ruskie; 79; 71%


podolskie; 1; 1%


ruskie
podolskie
wołyńskie
bełskie
lubelskie
sandomierskie
krakowskie







Granice Galicji w 1772 roku


Liczba wsi zajętych przez Austrię w 1772 r.


lubelskie; 70; 1%


sandomierskie; 578; 
10%


krakowskie; 1405; 25%


bełskie; 43; 22%
wołyńskie; 11; 0%


ruskie; 2914; 53%


podolskie; 52; 1%


ruskie
podolskie
wołyńskie
bełskie
lubelskie
sandomierskie
krakowskie







Granice Galicji w 1772 roku


Liczba ludności na terenach zajętych przez Austrię w 1772 r.


lubelskie; 30273; 1%


sandomierskie; 
220496; 9%


krakowskie; 1405; 25%


bełskie; 43; 22%


wołyńskie; 8047; 0%


ruskie; 1353434; 59%


podolskie; 27552; 1%


ruskie
podolskie
wołyńskie
bełskie
lubelskie
sandomierskie
krakowskie







Galicja w 1796 roku







Galicja w latach 1795-1815







Liczba ludności
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Liczba ludności Galicji w latach 1773-1824


Uwaga. Dala roku 1799 brak danych z cyrkułów: bocheńskiego, kołomyjskiego, przemyskiego, samborskiego i stryjskiego. 







Liczba ludności
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Liczba ludności Nowej Galicji w latach 1797-1807







Struktura wyznaniowa


Struktura wyznaniowa ludności Galicji w 1773 r.


Chrześcijanie; 
2206030; 94%


Żydzi; 139749; 6%


Chrześcijanie
Żydzi







Struktura wyznaniowa


Struktura wyznaniowa ludności Galicji w 1840 r.


Protestanci; 32504; 1%
Karaimi; 256; 0% Żydzi; 283345; 6%


Ormianie; 5793; 0%


Prawosławni; 269327; 
6%


Katolicy; 2094443; 43%Unici; 2077995; 44%


Katolicy
Unici
Prawosławni
Ormianie
Protestanci
Karaimi
Żydzi







Ludność chrześcijańska


Mężczyżni i kobiety chrześcijanie w 1773 r.


Mężczyźni; 
1112522; 50%


Kobiety; 1093508; 
50%


Mężczyźni
Kobiety







Ludność chrześcijańska


Stan cywilny mężczyzn chrześcijan w 1773 r.


Wdowcy; 17320; 2%


Kawalerowie; 
668827; 60%


Żonaci; 426375; 
38%


Kawalerowie
Żonaci
Wdowcy







Ludność chrześcijańska


Stan cywilny kobiet chrześcijan w 1773 r.


Wdowy; 89418; 8%


Panny; 570512; 52%


Mężatki; 433578; 
40% Panny


Mężatki
Wdowy







Ludność chrześcijańska


Struktura wieku mężczyzn chrześcijan w 1773 r.


26-45 lat; 20560; 3%


Do 10 lat; 393587; 
57%


11-25 lat; 274680; 
40%


Do 10 lat
11-25 lat
26-45 lat







Ludność żydowska


Stan cywilny ludności żydowskiej w 1773 r.


Panny; 31955; 23%


Mężatki i wdowy; 
39193; 28%


Żonaci i wdowcy; 
35311; 25%


Kawalerowie; 
33290; 24%


Żonaci i wdowcy
Kawalerowie
Mężatki i wdowy
Panny







Struktura społeczna


 Społeczeństwo stanowe
stan szlachecki


arystokracja i szlachta bogata
szlachta średniozamożna
szlachta jednowioskowa (w tym dzierżawcy)
szlachta cząstkowa (dominikalna)
szlachta zagrodowa (wolna)
szlachta czynszowa (rustykalna)
szlachta zależna (rustykalna)
szlachta służbowa (bez ziemi, szlachta brukowa)


stan duchowny
hierarchia kościelna
duchowieństwo diecezjalne (proboszczowie)
duchowieństwo zakonne







Struktura społeczna


 Społeczeństwo stanowe
stan chłopski


kmiecie (chłopi cało-, pół- i ćwierćgruntowi)
zagrodnicy (ogrodnicy)
chałupnicy
komornicy


stan mieszczański (mieszkańcy miast)
urzędnicy i honoraci (w tym inteligencja)
mieszczanie
przemysłowcy
rzemieślnicy
chłopi
biedota miejska







Struktura społeczna


Struktura społeczna ludności chłopskiej w 1773 r.


Komornicy; 64977; 
20%


Kmiecie; 168002; 
50%


Zagrodnicy; 98015; 
30%


Kmiecie
Zagrodnicy
Komornicy







Struktura społeczna


Rzemieślnicy w 1773 r.
• 60009 osób, 86 grup zawodowych


• kupcy
• aptekarze
• murarze
• służba pokojowa
• kamieniarze
• dekarze
• ceglarze (cegielnicy)
• kominiarze
• stolarze
• tokarze
• lakiernicy
• ślusarze


• szklarze
• wytapiacze szkła
• brukarze
• grawerzy (rowkarze)
• wytwórcy instrumentów
• zegarmistrzowie
• malarze
• drukarze na płótnie
• złotnicy
• kolarze 
• podkowiarze
• gwoździarze


• noziarze
• miedziorytnicy
• hamernicy
• stroiciele
• rymarze
• szwacze
• zduni
• farbiarze jedwabiu
• rusznikarze 
• woskarze
• mydlarze







Struktura społeczna


• piernikarze
• rondlarze
• garncarze
• wytwórcy klepsydr
• introligatorzy
• wytwórcy guni, kocy
• gorzelnicy, piwowarzy i in.
• piekarze
• rzeźnicy
• kapelusznicy
• krawcy
• szewcy
• trykociarze
• cholewkarze
• rękawicznicy
• cynownicy (konwisarze)
• czerwono i białoskórnicy


• muzycy
• kuśnierze
• garbarze
• guzikarze
• siodlarze
• ludwisarze
• wierszokleci
• tkacze
• sukiennicy
• farbiarze
• tapicerzy
• stelmachowie
• powroźnicy
• bednarze
• płatnerze
• kaletnicy
• sitkarze


• cukiernicy
• kucharze
• wytwórcy perkali
• felczerzy
• młynarze
• rybacy
• marynarze
• pieczątkarze
• rytownicy
• cieśle
• furmani
• nauczyciele
• blicharze
• grzebieniarze
• golibrodzi
• pończosznicy 
• organmistrzowie


Rzemieślnicy w 1773 r.







Struktura społeczna


Struktura zawodowa rzemieślników w 1773 r.


Szewcy; 5513; 9%


Inni; 16583; 27%


Tkacze; 17863; 28%


Młynarze; 4857; 8%


Krawcy; 2958; 5%


Gorzelnicy; 9418; 
15%


Kupcy; 2019; 3% Kowale; 2798; 5%


Kupcy
Kowale
Gorzelnicy
Krawcy
Szewcy
Tkacze
Młynarze
Inni







Struktura społeczna
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Liczba dorosłych szlachciców w latach 1786-1840


Uwaga. Dala roku 1799 brak danych z cyrkułów: bocheńskiego, kołomyjskiego, przemyskiego, samborskiego i stryjskiego. 







Struktura społeczna
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Liczba dorosłych mieszczan w latach 1799-1824


Uwaga. Dala roku 1799 brak danych z cyrkułów: bocheńskiego, kołomyjskiego, przemyskiego i samborskiego. 







Struktura społeczna
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Procentowy udział szlachty w populacji dorosłych mężczyzn


Uwaga. Dala roku 1799 brak danych z cyrkułów: bocheńskiego, kołomyjskiego, przemyskiego, samborskiego i stryjskiego. 







Struktura społeczna
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Procentowy udział mieszczan w populacji dorosłych mężczyzn


Uwaga. Dala roku 1799 brak danych z cyrkułów: bocheńskiego, kołomyjskiego, przemyskiego, samborskiego i stryjskiego. 







Struktura społeczna


Struktura dorosłych mężczyzn w Andrychowie w 1799 r.


Kmiecie; 36; 7%


Zagrodnicy; 424; 83%


Mieszczanie; 42; 8%


Urządnicy; 4; 1%Duchowni; 2; 0%


Szlachta; 6; 1%


Duchowni
Szlachta
Urządnicy
Mieszczanie
Kmiecie
Zagrodnicy







Struktura społeczna


Struktura dorosłych mężczyzn w Obertynie w 1816 r.


Kmiecie; 111; 33%


Zagrodnicy; 2; 1%


Mieszczanie; 0; 0%


Urządnicy; 1; 0%


Duchowni; 1; 0%


Szlachta; 223; 66%


Duchowni
Szlachta
Urządnicy
Mieszczanie
Kmiecie
Zagrodnicy







Źródła i literatura


 Ł. Jewuła, „Miasta i mieszczaństwo Galicji w latach 1772-1848”, Kraków 
2011 (mps pracy doktorskiej).


 T. mencel, Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem 
polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976.


 K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
 K. Ślusarek, Królestwo Galicji i Lodomerii w pierwszych latach po 


rozbiorze w świetle wojskowego spisu ludności z 1773 roku, „Studia 
Historyczne”, R. LIII, 2010, z. 1 (s. 25-38). 


 K. Ślusarek, Konskrypcyjny spis ludności Galicji z 1773 roku, wydał i 
wstępem opatrzył ..., „Studia Historyczne”, R. XLVII: 2004, z. 3-4 (s. 385-
388).


 M. W. [M. Wiesiołowski], Rys statystyczno-jeograficzny Galicyi
austriackiej, Poznań 1841.








dr hab. Krzysztof Ślusarek


Galicja 1772-1918


Reformy józefińskie







Maria Teresa


Maria Teresa (1717-80), cesarzowa od 
1740, królowa Węgier od 1741 i Czech 
od 1643; z dynastii Habsburgów, córka 
cesarza Karola VI; żona ks. Lotaryngii 
Franciszka Stefana; objęcie przez nią
tronu na mocy sankcji pragmatycznej 
wywołało wojnę o sukcesję austriacką, 
podczas której utraciła Śląsk na rzecz 
Prus; dążyła do wzmocnienia pozycji 
Habsburgów, walcząc o odzyskanie 
Śląska (wojna siedmioletnia1756-63) 
i biorąc udział w I rozbiorze Polski; 
przeprowadziła szereg reform w 
gospodarce, administracji, sądownictwie 
i armii, popierała rozwój oświaty i 
szkolnictwa.
Autor portretu: M. van Meytens.







Józef II


Józef II (1741-90), cesarz niemiecki 
od 1765, współregent z matką Marią
Teresą 1765-80; z dynastii 
habsbursko-lotaryńskiej; realizował
politykę w duchu oświeconego 
absolutyzmu; dążył do stworzenia 
z prowincji habsburskich jednolitego 
państwa, wprowadził nowy podział
administracyjny; zreformował podatki 
i prawo karne; 1781 zniósł
poddaństwo chłopów; dążył do 
podporządkowania Kościoła państwu 
(tzw. józefinizm); zwolennik I rozbioru 
Polski; od 1788 walczył z Turcją.
Autor portretu: A. von Maron.







Reformy agrarne


 18 XI 1772 – wprowadzenie 
obowiązku udzielania chłopom 
pomocy w gospodarstwie.
Gubernator Galicji Antoni Pergen
wydał edykt nakazujący szlachcie 
dawanie chłopom – w razie 
nieobsiania pól – ziarna na zasiewy 
ozime. Zarządzenie to, powtórzone 
w patentach z 23 XII 1772 oraz 4 III 
i 2 V 1773 r., obowiązywało do 1848 
roku.


 10 XI 1773 – wydano patent 
cesarski ograniczający liczbę
świąt kościelnych. Patent 
wprowadzał równocześnie zakaz 
wykonywania pańszczyzny w 
niedziele i święta (zakaz dotyczył
również uprawiania gruntów 
chłopskich). 







Reformy agrarne


 II 1774 – na szlachtę
nałożono tzw. „kontrybucję
wojskową” lub 
dominikalną, czyli 
prowizoryczny podatek 
gruntowy w wysokości 12% 
czystego dochodu z 
wszystkich użytków 
dominikalnych, wyliczanych 
na podstawie fasji
podatkowych.


 18 IV 1775 – na chłopów 
nałożono podatek 
gruntowy, nazywany 
kontrybucją rustykalną. 
Podatek wynosił 16,6% 
wartości wysiewu z ról 
chłopskich. 







Reformy agrarne


 3 VI 1775 – cesarzowa Maria Teresa wydała 
prowizoryczny patent poddańczy. Patent 
wprowadzał następujące przepisy ograniczające 
samowolę dziedzica i administracji:
1. zakaz zmuszania poddanych do sprzedawania 
swych produktów dworowi oraz do kupowania od 
dworu jego produktów, w tym gorzałki
2. zakaz oszukiwania poddanych przy egzekucji 
różnych powinności i obowiązków
3. zakaz nakładania na poddanych kar pieniężnych 
zastępujących chłostę i ograniczenie stosowania kar 
cielesnych
4. zakaz używania chłopów do ciężkich robót w 
niedziele i święta
5. zakaz obciążania poddanych robotami 
„darmowymi” i „pomocniczymi” ponad te, które są
usankcjonowane zwyczajem
6. nakaz zapewnienia wyżywienia na czas tzw. 
„dalekich podwód” oraz odliczenia od wymiaru 
pańszczyzny czasu, w którym poddany był w takiej 
podróży







Reformy agrarne
 5 I 1781 – cesarz Józef 


II wydał patent o 
rozstrzyganiu sporów 
między poddanymi 
a dziedzicami. Zawierał
on następujące 
postanowienia:
1. podstawą do 
rozstrzygania sporów 
miały być: w przypadku 
dóbr prywatnych –
inwentarze gruntowe 
i fasje dominikalne, 
w przypadku 
królewszczyzn –
inwentarze gruntowe 
i lustracje







Reformy agrarne


 1 IX 1781 – cesarz Józef II wydał patent 
regulujący kwestie trybu 
rozpatrywania skarg poddanych na 
dziedziców (modyfikacja prawa 
z 18 III 1775 r.). Patent przewidywał, że:
1. w pierwszej instancji skargi miały być
rozpatrywane przez dominium
2. jeśli dominium nie rozpatrzyło sprawy 
w określonym terminie lub orzeczenie 
było dla skarżącego niesatysfakcjonujące, 
mógł on wnieść apelację do urzędu 
cyrkułowego
3. od decyzji cyrkułu można się było 
odwołać do Gubernium, a później do 
Kancelarii Nadwornej (instytucje 
polityczne)
4. ostatnią instancją odwoławczą był
Najwyższy Urząd Sprawiedliwości 
w Wiedniu (instytucja sądowa)







Reformy agrarne


 1 IX 1781 – cesarz Józef II wydał
patent o „zachowaniu się
poddanych wobec ich 
zwierzchności”, który określał
rodzaje kar, jakie dziedzic mógł
wymierzyć poddanemu. Kary te były 
następujące:
1. „areszt przyzwoity i zdrowiu 
widomie nieszkodliwy, nawet o chlebie 
i wodzie”
2. „robota za karę”
3. „ostrzejszy areszt i robota za karę
w kajdanach”
4. „wyzucie z domu i gruntu”.
Powyższy patent w istocie 
wprowadzał zakaz stosowania kar 
cielesnych.







Reformy agrarne


 20 XI 1781 – cesarz Józef 
II wydał dekret nadworny 
ograniczający wymiar 
pańszczyzny do 3 dni 
w tygodniu. Dekret 
wydano 
w następstwie skargi 
chłopów z dóbr Barczyce
w Sądecczyźnie. 
Wprowadzał on zasadę, 
że do czasu wydania 
patentu regulującego 
kwestię wymiaru 
pańszczyzny, dziedzice 
nie maja prawa żądać od 
chłopów więcej niż 3 dni 
pańszczyzny tygodniowo.







Reformy agrarne


 5 IV 1782 – cesarz Józef II wydał patent 
o zniesieniu niewolniczego 
poddaństwa chłopów. Na podstawie 
tego patentu chłopi uzyskali szereg praw:
1. do zawierania związków małżeńskich 
bez zgody dziedzica,
2. do swobodnego przemieszczania się,
3. do pobierania nauki i uczenia się
rzemiosła,
4. zwalniał też synów i córki chłopskie 
z odbywania służb dworskich 
i sierocińskich.
Równocześnie patent nakładał na 
chłopów obowiązek posłuszeństwa wobec 
dziedzica i wykonywania wszystkich 
świadczeń pańszczyźnianych, a szlachcie 
przypominał o zakazie wprowadzania 
nowych powinności.







Reformy agrarne


 13 IV 1784 – wprowadzenie samorządu 
gromadzkiego. Patent Józefa II 
wprowadzał następującą organizację
gromad:
1. na czele każdej gromady stał wójt, 
którego wybierał dziedzic spośród trzech 
kandydatów przedstawionych przez 
mieszkańców
2. wójtowi pomagali przysiężni, których 
wybierała gromada w porozumieniu z 
wójtem 
w proporcji: 2 przysiężnych na 50 domów
3. przedstawicieli samorządu 
gromadzkiego wybierano na 3 lata
4. do kompetencji samorządu należało 
„godzenie sporów między poddanymi, 
zanimby sprawa wytoczyła się przed 
zwierzchnością dominikalną” oraz 
zarządzanie majątkiem gromadzkim, a 
także wykonywanie innych zadań
związanych z współpracą między 
gromadą a władzami administracyjnymi 







Reformy agrarne


 16 VI 1786 – cesarz Józef II wydał patent 
pańszczyźniany, tzw. „Robotpatent”. Patent, 
składający się z dwóch części (w pierwszej –
sposób uiszczania pańszczyzny, w drugiej –
„prohibita generalia”), zawierał następujące 
przepisy:
1. wymiar pańszczyzny ograniczony został do 
3 dni w tygodniu (156 dni w roku)
2. w okresie letnim (od 1 IV do 30 IX) pańszczyznę
odrabia się przez 12 godzin dziennie, w okresie 
zimowym – przez 8 godzin dziennie (zwiększenie 
tego limitu (o 1-2 godziny) było możliwe tylko 
w czasie żniw)
3. o potrzebie wykonania pańszczyzny chłopi 
powinni być powiadomieni z tygodniowym 
wyprzedzeniem
4. zakazywano nakładania na chłopów 
dodatkowych obowiązków, m.in.: bezpłatnego 
obrabiania pustek, służby we dworze 
i wykonywania robót rzemieślniczych
5. znoszono niektóre daniny w naturze i gotówce







Reformy agrarne


 2 IV 1787 – na mocy dekretu 
nadwornego dokonano 
formalnego podziału ziemi
na dominialną, do której 
zaliczono grunty folwarczne, 
i rustykalną, do której 
zaliczono grunty uprawiane 
przez chłopów. Równocześnie 
wprowadzono zakaz włączania 
gospodarstw chłopskich do 
obszaru folwarku (punktem 
odniesienia był 1 XI 1786 r.), 
co praktycznie oznaczało 
zakaz usuwania chłopów 
z ziemi. 







Reformy agrarne
 10 II 1789 – cesarz Józef II wydał patent 


wprowadzający reformę urbarialną. Założenia 
reformy były następujące:
1. cel reformy: dokładne określenie zakresu 
świadczeń chłopów wobec dziedzica – 70% 
dochodu miał zatrzymać gospodarz, 30% miała 
być przeznaczona na pokrycie zobowiązań wobec 
dworu i państwa
2. stopniowe zastąpienie pańszczyzny czynszem 
pieniężnym: „zwierzchność gruntowa od 
poddanego nic innego, jak tylko pieniądze 
wymagać nie może”
3. podstawa wymiaru świadczeń: dochodowość
gospodarstw obliczona podstawie pomiarów 
katastralnych, przeprowadzonych w latach 1786-
1787 (kataster józefiński)
4. reformie podlegać mieli chłopi użytkujący grunty 
rustykalne; nie obejmowała ona chłopów 
użytkujących ziemię dworską
5. w przypadku chałupników i komorników 
przewidywano zastąpienie pańszczyzny czynszem 
na podstawie dobrowolnych umów z dziedzicami







Reformy agrarne


 26 V 1789 – wprowadzono 
przesunięcie wejścia w życie 
patentu urbarialnego od 2 lata 
w przypadku, gdy zwierzchność
dworska „bez oczywistego 
zaniedbywania swego 
gospodarstwa bez pomocy 
robocizny swoich poddanych obejść
się nie może”. Cyrkularz dopuszczał
stosowanie pańszczyzny za 
wynagrodzeniem, rozliczanym 
w czynszu urbarialnym.


 20 IV 1790 – patent cesarza 
Leopolda II o zniesieniu regulacji 
podatkowo-urbarialnej


Cesarz Leopold II, autor 
anonimowy.







Józefinizm


 Józefinizm – kierunek w polityce 
Austrii wobec Kościoła katolickiego, 
realizowany przez cesarza Józefa 
II, polegający na ścisłym 
podporządkowaniu Kościoła 
państwu. Główne elementy 
józefinizmu w Galicji to:
a. podporządkowanie hierarchii 
państwu: nałożenie na biskupów 
obowiązku składania przysięgi na 
wierność cesarzowi, zakazanie 
wywożenia jakichkolwiek sum 
pieniężnych do Rzymu, 
podporządkowanie pism papieskich 
cenzurze rządowej; zakazanie 
tworzenia bractw bez zgody 
administracji państwowej 


Abp lwowski Wacław Hieronim 
Sierakowski. Autor anonimowy.







Józefinizm


b. likwidacja odrębności stanowej:
włączenie biskupów do stanu magnatów, 
a prałatów i kanoników do stanu 
rycerskiego (jeśli byli szlachcicami); 
ograniczenie sądownictwa kościelnego
c. separacja diecezji: dostosowanie 
granic diecezji do nowych granic 
państwowych 
i reorganizacja prowincji zakonnych
d. przejęcie majątków kościelnych w 
zarząd państwowy: utworzenie 
Funduszu Religijnego oraz przejęcie 
duchowieństwa na utrzymanie państwa 
(jeśli dochód z beneficjów lub wpływy z 
tytułu sprawowania funkcji nie 
przekraczały 300 złr, duchowny miał
otrzymywać kongruę – uzupełniające 
wynagrodzenie)
Kościół bernardynów w Kobyłce.







Józefinizm


e. ograniczenie liczby świąt 
kościelnych do następujących: Nowy 
Rok, Trzech Króli, Matki Boskiej 
Gromnicznej (2 II), Zwiastowania 
(25 III), św. Piotra i Pawła (29 VI), 
Wniebowzięcia Matki Boskiej (15 VIII), 
Narodzenia Matki Boskiej (8 IX), 
Wszystkich Świętych, Niepokalanego 
Poczęcia (8 XII), Bożego Narodzenia, 
św. Szczepana, Wielkanocy i 
Poniedziałku Wielkanocnego, 
Wniebowstąpienia, Zielonych Świątek 
i następującego po nich poniedziałku 
oraz Bożego Ciała
f. kasaty klasztorów: w latach 70.-80. 
XIX w. skasowano większość zakonów 
kontemplacyjnych, tj. takich, które nie 
utrzymywały szkół, nie uprawiały nauki 
lub nie zajmowały się pielęgnacją
chorych







Józefinizm


 13 X 1781 – patent 
tolerancyjny zezwalał
akatolikom (w myśli ustawy 
byli to: prawosławni, luteranie 
i kalwini) na wybudowanie 
szkoły i domu modlitwy, jeśli 
w danej miejscowości 
znajdowało się co najmniej 
100 rodzin danego wyznania. 
Dom modlitwy nie mógł
jednak mieć wież, dzwonnicy, 
wejść od strony ulicy i innych 
ozdób przysługujących 
jedynie kościołom.


Widok na cerkiew we wsi 
Stracz.







Kolonizacja józefińska


 1 X 1774 – patent Marii Teresy 
określający zasady osiedlania się
przez rzemieślników i kupców 
w miastach


 17 IX 1781 – patent Józefa II 
określający zasady sprowadzania 
osadników do dawnych dóbr 
królewskich. Zgodnie z jego 
postanowieniami:
1. każdy, kto zamierzał się osiedlić
w dawnych dobrach królewskich, 
obiecywano ziemię pod zasiew od 
20 do 40 korcy zboża, dom, stajnię
oraz zwolnienie od pańszczyzny na 
6, a od podatków na 10 lat
2. w następstwie tej polityki na 
terenie Galicji powstało kilkaset 
osad, założonych głównie przez 
osadników z terenu Niemiec
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Stańczycy i demoliberałowie
– dwa nurty polskiej myśli politycznej 
w Galicji w 2. poł. XIX w.


dr hab. Krzysztof Ślusarek
Historia w XIX wieku







Miejsce konserwatyzmu
w polskiej myśli politycznej 2. poł. XIX w. (1/5)


 Konserwatyzm – ideologia społ.-
polit. uznająca istnienie wartości 
niezmiennych w czasie i przestrzeni, 
wymagających respektowania przez 
ogół społeczeństwa; wedle k. ustrój 
społ. jak i polit. jest tworem 
długotrwałego procesu hist., stąd 
wszelkie gwałtowne jego zmiany, 
nawet te wynikające ze szlachetnych 
pobudek, mogą prowadzić do 
poważnych trudnych  do 
przewidzenia reperkusji; za 
prekursora i twórcę k. uznaje się
E. Burke'a.


 Podstawowe cechy 
konserwatyzmu – religia katolicka 
podstawą światopoglądu, ewolucja 
przeciw rewolucji, tradycja źródłem 
zasad i praw życia społecznego







Miejsce konserwatyzmu
w polskiej myśli politycznej 2. poł. XIX w. (2/5)


 Główne polskie ugrupowania 
konserwatywne – Hotel Lambert, 
stańczycy, podolacy


 Główni przedstawiciele myśli 
konserwatywnej – Józef Kalasanty 
Szaniawski, Antoni Zygmunt Helcel, 
Paweł Popiel, Henryk Rzewuski, Michał
Grabowski, Walerian Kalinka, Ludwik 
Górski, Józef Gołuchowski; ks. Adam 
J. Czartoryski, Aleksander Wielopolski


 Upadek konserwatyzmu – na 
przełomie XIX/XX w. w wyniku: 
powstania nowoczesnych nurtów 
politycznych, braku reakcji stańczyków 
na przemiany społeczne i polityczne, 
jakie nastąpiły w 2. poł. XIX w. 
(niedostosowanie programu)







Założenia ideowe Stańczyków (1/7)


 Powstanie ugrupowania
1865 – polemika Józefa Szujskiego 
z Pawłem Popielem na temat oceny 
powstania styczniowego (odpowiedź
Szujskiego na tekst Popiela Kilka słów 
z powodu odezwy księcia Adama 
Sapiehy); Popiel domagał się potępienia 
powstania, które zakończyło się całkowitą
klęską, i rozpoczęcia pracy organicznej w 
ramach prawno-państwowych stworzonych 
przez państwa zaborcze; Szujski bronił
dobrego imienia powstańców, proponował
nie dyskutować nad tym, czy powstanie było 
dobre lecz zająć się kształtowaniem 
pozytywnych wartości społecznych
1866 – Józef Szujski, Stanisław Tarnowski, 
Stanisław Koźmian, Ludwik Wodzicki
założyli „Przegląd Polski”, programowe 
pismo stańczyków 







Założenia ideowe Stańczyków (2/7)


 Powstanie ugrupowania (cd.)
1866 – ukazała się programowa 
broszura J. Szujskiego Kilka 
prawd z dziejów naszych. Ku 
rozważeniu w chwili obecnej.
1869 – na łamach „Przeglądu 
Polskiego” ukazał się cykl 
pamfletów politycznych pod 
wspólnym tytułem Teka 
Stańczyka.
Teka Stańczyka – jej twórcami 
byli m.in.: J. Szujski, 
S. Tarnowski, L. Wodzicki, 
S. Koźmian. Podszywając się pod 
postać legendarnego błazna 
Zygmunta Starego Stańczyka 
wyszydzali przywary demokratów. 
Od Teki Stańczyka wzięło nazwę
ugrupowanie konserwatystów 
krakowskich – Stańczycy.







Założenia ideowe Stańczyków (3/7)


 Założenia programowe
tradycja – podstawowe źródło zasad i praw 
życia społecznego; stańczycy przyjmowali 
całość dziedzictwa, ale dokonywali jej 
selekcji – na tradycję pozytywną i 
negatywną; 
tradycję negatywną należy napiętnować, 
by nie doprowadziła narodu do zguby; 
stańczycy wskazywali, iż w dziejach Polski 
istniały okresy lekceważenia rządów i 
państwa, kiedy dbano bardziej o wolność
jednostki niż interes państwa; to właśnie to 
przedkładanie wolności jednostki nad 
interes państwa doprowadziło Polskę do 
upadku; po powstaniu styczniowym istnieli 
ludzi i poglądy zagrażające polskiemu 
narodowi tak samo jak niegdyś liberum veto; 
liberum conspiro stanowiło współcześnie 
takie samo zagrożenie jak w XVIII w. 
liberum veto.







Założenia ideowe Stańczyków (4/7)


 Założenia programowe (cd.)
tradycja pozytywna była gwarancją


rzeczywistego poznania dokonywanego 
przez rozum polityczny; ten swoisty 
związek tradycji z rozumem politycznym 
przekazuje tzw. warstwa historyczna
(tzn. szlachta), która jest upoważniona do 
kierowania społeczeństwem
religia – źródło wartości rządzących 
życiem społecznym; Bóg zaś był
gwarantem, że rozum wsparty tradycją
nie oddali się od rzeczywistości; ważne w 
tym jest miejsce Polski, bo państwo jako 
chrześcijańskie przynależy do kręgu 
cywilizacji zachodu, jest rezerwuarem 
wartości tradycyjnie obecnych w 
cywilizacji łacińskiej; Polska jest więc 
przedmurzem chrześcijaństwa.







Założenia ideowe Stańczyków (5/7)


 Założenia programowe (cd.)
niepodległość – chociaż odległa, była dla 
stańczyków celem najwyższym; do 
niepodległości miało ich przybliżyć
kształtowanie w społeczeństwie 
świadomości politycznej; szkoła 
politycznego myślenia miała być jednym 
z najważniejszych środków służących 
przyszłej walce o niepodległość; pojęcie 
to oznaczało konieczność ukształtowania 
w społeczeństwie świadomości hierarchii 
zadań i celów politycznych, myślenia w 
kategoriach odpowiedzialności za całość
społeczeństwa 
i świadomości istnienia wspólnych dla 
wszystkich, niezależnie od poglądów i 
zasad prowadzenia działalności 
politycznej.







Założenia ideowe Stańczyków (6/7)


 Ugoda z zaborcą i jej uzasadnienie
Następuje pod koniec lat 70-tych XIX w. 
Główne przesłanki przyjęcia postawy 
trójlojalistycznej to:
• zmiana położenia międzynarodowego: 
upadek Francji, sojusz trzech cesarzy, 
upadek nadziei na konflikt austriacko-
rosyjski (po wojnie rosyjsko-tureckiej 
1877-78 i kongresie berlińskim);
• zmiana nastawienia stańczyków do 
Rosji (dotąd uważali ją za głównego 
wroga);
• stabilizacja polityczna w Galicji;
• skierowanie głównej uwagi na konflikt 
sił „organicznych” (konserwatywnych) 
z „anarchicznymi” (demokraci)







Środowisko demoliberałów (1/6)


 Prekursorzy – lwowskie środowisko 
demokratyczne skupione wokół Franciszka Smolki, 
Floriana Ziemiałkowskiego (Towarzystwo 
Narodowo-Demokratyczne 1868); galicyjscy 
pozytywiści; środowisko lwowskiego „Dziennik 
Literackiego”; oprócz wyżej wymienionych: 
Mieczysław Romanowski, Tadeusz Romanowicz


 „Nowa Reforma” – sposób na przeciwdziałanie 
wpływom stańczyków
1 I 1882 – w Krakowie ukazuje się pierwszy numer 
„Reformy”: Jan Czerwiński – wydawca, Tadeusz 
Romanowicz, Adam Asnyk, Mieczysław 
Pawlikowski, Tadeusz Rutowski – redaktorzy
1. poł. 1882 r. – konflikt redaktorów „Reformy”
z wydawcą
28 XI 1882 – ukazuje się pierwszy numer „Nowej 
Reformy”: Adam Asnyk – wydawca, Tadeusz 
Rutowski – redaktor odpowiedzialny, Tadeusz 
Romanowicz, Stanisław Szczepanowski, Bolesław 
Lutostański – redaktorzy i współpracownicy







Środowisko demoliberałów (2/6)


 Rozwój organizacyjny i wpływy polityczne
1885 – związani z demokratami posłowie do 
Sejmu Krajowego stworzyli Klub Lewicy 
Sejmowej
1889 – przed zbliżającymi się wyborami do 
Sejmu Krajowego demokraci organizują we 
Lwowie Wiec Miast i Miasteczek
1889-1897 – szczytowy okres wpływów; 
demokraci zdobywają sporo mandatów 
w wyborach do Sejmu Krajowego i Rady 
Państwa
1898 – pierwszy rozłam w ugrupowaniu, 
z Klubu Lewicy Sejmowej odchodzi grupa 
posłów
1900 – kolejne rozłamy i poważne osłabienie 
demokratów; ugrupowanie to traci na 
znaczeniu politycznym, przegrywa rywalizację
o głosy wyborców z ludowcami 
i endekami 







Program demoliberałów (3/6)


 Program antystańczykowski –
główne punkty sporu
• stosunek do irredenty i powstań
(tradycja)
• protest przeciwko przyrównywaniu 
demokratów do obozu rewolucji 
i anarchii (Teka Stańczyka)
• protest przeciwko głoszonej przez 
konserwatystów koncepcji „autonomii 
moralnej”
• protest przeciwko koncepcji 
trójlojalizmu (chodzi o sytuację
w innych zaborach)
• krytyka wyznawanego przez 
stańczyków sposobu rozumienia 
postępu (demoliberałowie twierdzili, 
że nie można biernie wyczekiwać
na zmianę sytuacji)







Program demoliberałów (4/6)


 Trudności ze sformułowaniem 
programu pozytywnego
• brak większych rozbieżności 
z koncepcjami politycznymi 
stańczyków (R. R. Ludwikowski: 
jedyna różnica to pytanie czy 
niepodległość jako cel dalekosiężny 
należy eksponować w programie czy 
też „pominąć taktycznym 
milczeniem”)
• powstanie nowych ugrupowań
politycznych, zwłaszcza socjalistów, 
spowodowało zepchnięcie 
demokratów do jednego obozu ze 
stańczykami
• niemożność uniezależnienia się na 
scenie politycznej od stańczyków
(Koło Polskie, Rada Państwa) –
demoliberałowie skazani na wieczną
opozycję







Program demoliberałów (5/6)


 Najważniejsze elementy programu 
pozytywnego
• praca oświatowa nad wsią
• umiarkowane poparcie dla ruskich 
aspiracji narodowych
• aktywizacja Koła Polskiego 
w austriackiej Radzie Państwa
• uprzemysłowienie Galicji
• poszerzenie autonomii (w tym m.in. 
reforma samorządowa, autonomia 
w działalności kolei, skarbu 
i edukacji)
• reforma oświatowa 
(upowszechnienie oświaty, walka 
z analfabetyzmem – ma to prowadzić
do postępu i uprzemysłowienia)
• praca organiczna – jej powodzenie 
zależy od rozszerzenia samorządu







Literatura
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dr hab. Krzysztof Ślusarek


Galicja 1772-1918


Wpływ reform ustrojowych 
i przemian cywilizacyjnych 
na społeczeństwo Galicji







Przemiany cywilizacyjne


W 2. połowie XIX w. duży wpływ społeczeństwo Galicji miały przemiany 
cywilizacyjne, do których zaliczamy m.in.:
• w sferze politycznej: poszerzenie praw wyborczych oraz przyznanie swobód 
autonomicznych
• w sferze gospodarczej: transformacja demograficzna, rozwój przemysłu
i komunikacji oraz postępująca urbanizacja







Prawa wyborcze


29 IX 1850 – cesarz Franciszek Józef I wydał patent wprowadzający konstytucję
dla Galicji, opartą na konstytucji ogólnoaustriackiej z 4 III 1849 







Prawa wyborcze


Konstytucja krajowa dla Galicji z 1850 r.


§ 4. Polski i ruski, jakoteż i inne w kraju mieszkające szczepy są
równouprawnione, i każdy szczep ma nienaruszalne prawo do strzeżenia 
i pielęgnowania swej narodowości i języka.
§ 7. W sprawach krajowych Królestw Galicyi i Ludomeryi z Księstwem 
Oświęcimskiem i Zatorskiem i Wielkim  Ks. Krakowskiem, prawa według 
Konstytucyi Państwa do zakresu działań reprezentacyi krajowej należące, 
wykonywane będą przez Kurye Sejmowe i wypływające z nich wydziały.
§ 10. Reprezentacya krajowa Królestw Galicyi i Lodomeryi z Księstwem 
Oświęcimskiem i Zatorskiem i Wielkim  Księstwem Krakowskiem, składa się
z trzech, trzem obwodom rządowym odpowiadających Kuryj Sejmowych 
(Kraków, Lwów, Stanisławów – przyp. K. Ś.), z których każda złożona jest 
z deputowanych odpowiedniego obwodu rządowego.







Prawa wyborcze


Konstytucja krajowa dla Galicji z 1850 r.


§ 11. Każda Kurya Sejmowa złożoną będzie z uwzględnieniem wszystkich 
interessów krajowych, i składa się:
a) z deputowanych z najwyżej opodatkowanych;
b) z deputowanych z znaczniejszych miast, i
c) z deputowanych z pozostałych gmin obwodu rządowego.
§ 16. Wyborcą do Kuryi Sejmowej obwodu rządowego jest w ogólności 
każdy austryacki obywatel państwa, pełnoletni i będący w pełnem używaniu 
cywilnych i politycznych praw, który w obwodzie rządowym albo oznaczoną
prawem wyborczym roczną summę w stałym podatku opłaca, albo według 
przepisów prawa wyborczego posiada osobiste przymioty, dające prawo 
wyborcze do Kuryi Sejmowej obwodu rządowego.







Prawa wyborcze


Prawo wyborcze do sejmów krajowych z 1850 r.


§14. Kwalifikacye wyborcze są częścią ogólne, to jest takie, z których się
wywieść musi wyborca; częścią zaś szczególne to jest takie, które są
konieczne do używania prawa wyboru w jednej z klas wyborczych §§ 2, 6, i 10 
oznaczonych,
§15. W ogólności ma prawo do wyboru każdy, kto jest:
a) austriackim obywatelem;
b) pełnoletnim;
c) pozostaje w zupełnym używaniu praw cywilnych i politycznych;







Prawa wyborcze


Prawo wyborcze do sejmów krajowych z 1850 r.


d) kto albo składa pewną summę w podatku stałym z własności domowej lub 
gruntowej, z rzemiosła, z dochodu duchownego lub świeckiego; która to 
summa wynosić musi dla członków gminnych Lwowa i Krakowa przynajmniej 
piętnaście złotych reńskich; dla członków gminnych wymienionych w §§ 4, 8 
i 12 a liczących więcej niżeli dziesięć tysięcy, wynosić powinna, najmniej 
dziesięć złotych reńskich, a dla członków innych gmin kraju koronnego 
najmniej pięć złotych reńskich; albo też kto bez składania podatku stałego 
przez osobiste kwalifikacye nabył czynnego prawa w gminie obwodu 
rządowego według przepisów ustawy gminnej lub osobnych statutów 
gminnych.
§ 17. Kto ma być uprawniony do wyboru z klassy najwyżej opodatkowanych, 
musi posiadać kwalifikacye wymienione w § 15 ad a, b, c, ale nadto musi 
w kraju koronnym płacić roczny stały podatek w ilości wymaganej według 
§ 42 Konstytucyi państwa, aby być wybranym do izby wyższej Sejmu państwa 
(500 złr – przyp. K. Ś).







Prawa wyborcze


31 XII 1851 – patent sylwestrowy Franciszka Józefa I: zniesienie konstytucji 
z 1849 r.







Prawa wyborcze


26 II 1861 – Anton von Schmerling wydał tzw. patent lutowy. Na jego mocy kraje 
koronne monarchii austriackiej, w tym i Galicja, otrzymały autonomię. Zgodnie 
z patentem, władzę ustawodawczą w Galicji miał sprawować Sejm Krajowy. 







Prawa wyborcze


Statut krajowy galicyjski z 1861 r.


§ 3. Sejm krajowy składa się ze stu pięćdziesięciu członków, a mianowicie:
a) trzech biskupów lwowskich, dwóch biskupów przemyskich, biskupa 
tarnowskiego, biskupa stanisławowskiego, względnie, aż do jego 
ustanowienia, z lwowskiego greckokatolickiego sufragana;
b) z Ich Magnificencji Rektorów Uniwersytetu Krakowskiego, jako też
i Lwowskiego;
c) ze stu czterdziestu i jeden posłów wybranych, a mianowicie:
I: z czterdziestu czterech posłów z wielkiej własności ziemskiej,
II: z dwudziestu czterech posłów miast i Izb handlowych i przemysłowych, 
wyznaczonych w ordynacji wyborczej,
III: z siedemdziesięciu czterech posłów z innych gmin Królestwa Galicji 
i Lodomerii z Krakowem.







Prawa wyborcze


Ordynacja wyborcza sejmowa z 1861 r.


§ 8. Posłów z klasy wyborczej wielkich posiadłości ziemskich wybierają
pełnoletni, do związku państwa austriackiego przynależni posiadacze takich 
dóbr tabularnych, z których roczna należytość podatkowa w dziale rządowych 
podatków realnych (za wyjątkiem dodatku wojennego) wynosi przynajmniej 
sto reńskich w[aluty] a[ustriackiej]: a to w drodze wyboru bezpośredniego.
§ 9. Spomiędzy kilku współposiadaczy dóbr tabularnych uprawniających do 
wyboru ma tylko ten z nich prawo głosowania, którego oni do tego upoważnią
(...).
§ 10. Za uprawniające do wyboru dobra tabularne zostające w posiadaniu 
korporacji lub (stowarzyszenia) spółki ma wykonywać prawo wyboru ta osoba, 
która w myśl istniejących przepisów ustawy lub norm istniejących dla 
(stowarzyszenia) spółki jest powołana do reprezentowania korporacji lub 
(stowarzyszenia) spółki na zewnątrz (...).







Prawa wyborcze


Ordynacja wyborcza sejmowa z 1861 r.


§ 11. Posłowie miast, wymienionych w § 2, wybierani będą w drodze 
bezpośredniego wyboru przez pierwsze dwie trzecie części wszystkich 
zaszeregowanych wedle wysokości swej rocznej powinności w podatkach 
bezpośrednich członków gminy, którym ustawa gminna z 17 marca 1849 (...) 
przyznaje czynne prawo wyborcze (płatnicy podatków bezpośrednich – przyp. 
K. Ś.). Do ich rzędu liczone mają być jako wyborcy również te osoby, którym 
według par. 28.2. powyższej ustawy (...) czynne prawy wyborcze z osobistej 
kwalifikacji przypada (oficerowie, księża, urzędnicy i nauczyciele).
§ 12. Wybór posłów z gmin wiejskich ma się odbywać za pośrednictwem 
wyborców wybranych (...).







Prawa wyborcze


Ordynacja wyborcza sejmowa z 1861 r.


§ 13. Wybrani wyborcy (elektorowie) z każdej gminy wybrani będą przez 
pierwsze dwie trzecie części wszystkich zaszeregowanych wedle wysokości 
swej rocznej powinności w podatkach bezpośrednich członków gminy, 
którym ustawa gminna z 17 marca 1849 (...) przyznaje czynne prawo 
wyborcze. Do ich rzędu liczone mają być jako wyborcy również te osoby, 
którym według par. 28.2. powyższej ustawy (...) czynne prawy wyborcze 
z osobistej kwalifikacji przypada.
§ 14. Pełnoletni, do związku państwa austriackiego należący posiadacz nie 
znajdującej się w związku gminnym posiadłości tabularnej, od której 
należytość roczna w podatkach realnych rządowych (z wyjątkiem podatku 
wojennego) nie wynosi przynajmniej sto reńskich w.a., ma brać udział jako 
wyborca w wyborze posła gmin wiejskich tego okręgu wyborczego, w którym 
ta posiadłość leży.







Prawa wyborcze


8 VII 1914 – wydano ustawę zmieniającą Statut Krajowy; wprowadzała ona nowy 
podział kurii wyborczych oraz zasadę głosowania powszechnego







Prawa wyborcze


Statut Krajowy z 1914 r.


§ 3. Sejm Krajowy składa się z następujących członków:
a) arcybiskupów obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego 
i ormiańskokatolickiego we Lwowie, księcia biskupa obrządku 
rzymskokatolickiego w Krakowie, biskupów obrządku rzymskokatolickiego 
i greckokatolickiego w Przemyślu i biskupów obrządku rzymskokatolickiego 
w Tarnowie i greckokatolickiego w Stanisławowie(...);
b) z prezesa Akademii Umiejętności w Krakowie;
c) z rektorów istniejących każdocześnie w kraju Uniwersytetów, tudzież Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie; 







Prawa wyborcze


Statut Krajowy z 1914 r.


d) z dwustu piętnastu wybranych posłów, a to:
1) z czterdziestu pięciu posłów z klasy wielkiej posiadłości tabularnej ziemskiej 
(...);
2) z czterdziestu sześciu posłów z klasy cenzusowej miast i miejscowości 
w dodatku do tabelarycznym do ordynacji wyborczej wymienionych i wybranych 
przez uprawnionych do wyboru na zasadzie kwalifikacji osobistej i podatkowej;
3) z dwunastu posłów z klasy powszechnej tychże miast i miejscowości, 
wybranych na zasadzie powszechnego i równego prawa głosowania;
4) z pięciu posłów z klasy izb handlowych i przemysłowych;
5) z dwóch posłów z klasy stowarzyszeń przemysłowych miasta Lwowa 
i miasta Krakowa (...);
6) ze stu pięciu posłów z klasy gmin wiejskich i reszty miast i miasteczek, 
wybranych na zasadzie powszechnego prawa głosowania z jednokrotną
pluralnością głosów, która służyć będzie osobom uprawnionym do wyboru na 
zasadzie kwalifikacji osobistej i podatkowej (...).







Prawa wyborcze


Ordynacja wyborcza z 1914 r.


§ 1. Do wyboru w klasie posiadłości ziemskiej uprawniona jest każda osoba, 
która (...) posiada takie dobra tabularne, z których roczna należytość
podatkowa w dziale państwowego podatku gruntowego i domowego wynosi 
przynajmniej 200 koron, z czego przynajmniej trzy czwarte części przypaść
muszą na podatek gruntowy (...).
§ 2. Do wyboru w klasie cenzusowej miast uprawniona jest każda osoba, 
która (...) należy do pierwszych dwóch trzecich części wszystkich członków 
gminy, opłacających w niej przynajmniej od roku podatek państwowy 
bezpośredni (...), spisanych porządkiem wysokości opłacanych przez nich 
w gminie rocznych podatków bezpośrednich, poczynając od opłacającego 
najwyższy podatek (...).
Do wyboru w tej klasie miast uprawnione są bez względu na opłatę podatków 
także następujące osoby (...): a) pasterze dusz i inni duchowni świeccy 
wyznań chrześcijańskich i przełożeni klasztorów; b) rabini starozakonni; 
c) urzędnicy (...), f) adwokaci, notariusze, doktorowie (...).







Prawa wyborcze


Ordynacja wyborcza z 1914 r.


§ 3. Prawo wyboru w klasie wielkiej posiadłości ziemskiej i w klasie 
cenzusowej miast służy także (...) niewiastom i osobom prawniczym (...).
§ 4. Niewiasty, uprawnione do głosowania w jakiejkolwiek klasie, mogą
głosować osobiście lub przez pełnomocników (...).
§ 5. Do wyboru w klasie powszechnej miast oraz w klasie gmin wiejskich 
i reszty miast i miasteczek uprawniony jest każdy mężczyzna, który (...) 
ukończył 24 rok życia, a w gminie (na obszarze dworskim), w której prawo 
wyboru ma być wykonywane (...), przynajmniej od roku jest zamieszkały. 







Swobody autonomiczne


12 VIII 1866 – galicyjski Sejm Krajowy uchwalił
ustawę o samorządzie gminnym. Jej 
postanowienia sankcjonowały podział wsi na 
gminę wiejską i tzw. obszar dworski 
obejmujący część wsi należącą do dziedzica 
(grunty dominikalne). 







Swobody autonomiczne


21 XII 1867 – w monarchii austriackiej ogłoszono tzw. konstytucję grudniową. 
Na jej podstawie Austria została przekształcona w dualistyczną monarchię
austro-węgierską. Konstytucja utrzymywała wszystkie dotychczas nadane 
uprawnienia sejmów krajowych. Ponadto wprowadzała równouprawnienie 
wszystkich poddanych. Dzięki temu pełnie praw politycznych i obywatelskich 
uzyskała ludność żydowska.







Swobody autonomiczne


23 II 1868 – spolszczenie sądownictwa w Galicji; władze austriackie 
zdecydowały się wprowadzić język polski jako urzędowy w sądownictwie.







Swobody autonomiczne


4 VI 1869 – cesarz Franciszek Józef I wprowadził do urzędów administracyjnych 
w Galicji język polski jako urzędowy. 







Rozwój oświaty i nauki


1850-1859 – reforma szkolnictwa średniego
• tworzono ośmioletnie gimnazja (dwa typy: 
niższe i wyższe), do których przyjmowano 
uczniów po ukończeniu czteroklasowej szkoły 
ludowej
• gimnazjum kończyło się po zdaniu egzaminu 
maturalnego, stojącego na bardzo wysokim 
poziomie
• profil nauki: gimnazjum typu klasycznego







Rozwój oświaty i nauki


1850-1859 – reforma uniwersytetów
• uniwersytety miały kształcić nauczycieli gimnazjów
• wprowadzono zasadę wolności uczenia i nauczania (profesorowie sami 
decydowali o treści wykładów, a studenci o wyborze wykładu)
• studia kończył jeden egzamin dla osiągnięcia stopnia naukowego, 
tzn. doktoratu
• dla zdobycia dyplomu zawodowego konieczne było zdanie egzaminu 
państwowego







Rozwój oświaty i nauki


22 VI 1867 – w Galicji została wydana ustawa 
w sprawie języka wykładowego 
w szkołach ludowych i średnich. O tym, w jakim 
języku miała być prowadzona nauka, miały 
decydować gminy – wedle zasady: o języku 
decyduje ten, kto szkołę utrzymuje 
(spolszczenie szkolnictwa).







Rozwój oświaty i nauki


6 VII 1867 – w Galicji ogłoszono decyzję o ustanowieniu Rady Szkolnej 
Krajowej. Na jej czele stał każdorazowy namiestnik Galicji (faktyczną władzę
pełnił wiceprezes Rady). Rada Szkolna Krajowa sprawowała nadzór nad 
szkolnictwem średnim i ludowym w Galicji. 







Rozwój oświaty i nauki


4 II 1871 – spolszczenie uniwersytetów 
Krakowskiego i Lwowskiego oraz Politechniki 
Lwowskiej. We wszystkich szkołach wyższych 
wprowadzono język polski jako wykładowy. 







Rozwój oświaty i nauki


7 V 1873 – działalność zainaugurowała Akademia Umiejętności, utworzona
w maju 1871 na bazie istniejącego od 1815 Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego. Akademia Umiejętności dzieliła się na trzy wydziały: 
I Filologiczny, II Filozoficzno-Historyczny i III Matematyczno-Przyrodniczy.
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Galicja 1772-1918


Ruchy rewolucyjne w latach
30.-40. XIX w. i Wiosna Ludów







Centralizacja Lwowska


6 I 1796 – w Krakowie został podpisany 
akt konfederacji, której celem było 
wznowienie walki o niepodległość. 
Spiskiem kierowało  Zgromadzenie 
Centralne (Centralizacja), którego 
siedziba znajdowała się we Lwowie 
(stąd potoczna nazwa: Centralizacja 
Lwowska). Do najwybitniejszych 
działaczy Centralizacji należeli Walerian 
Dzieduszycki oraz Pius Raciborowski.
Na ilustracji: Władysław Jabłonowski, 
działacz Centralizacji Lwowskiej.







Centralizacja Lwowska


30 VI 1797 – bitwa pod Dobronowcami
na Bukowinie, w której porażkę poniósł
oddział płk. Joachima Deniski. Oddział
płk. Deniski został sformowany w 
Mołdawii i składał się z ok. 1000 
żołnierzy kościuszkowskich. Denisko
dążył do wywołania powstania, które 
miało oznaczać wznowienie walki o 
niepodległość. W marcu 1797 
opublikowano Akt powstania 
narodowego, który wzywał do podjęcia 
walki i zapowiadał zniesienie stanów, 
równość i wolność. W czerwcu 1797 
oddział J. Deniski wtargnął do 
austriackiej Bukowiny. Akcja skończyła 
się jednak niepowodzeniem. Ekspedycja 
została rozbita.







Wyprawa na Galicję w 1809 r.


19 I 1809 – bitwa pod 
Raszynem. Wojskom 
austriackim zmierzającym w 
kierunku Warszawy 
przeciwstawiła się o połowę
mniejsza armia Księstwa 
dowodzona przez ministra 
wojny, ks. Józefa 
Poniatowskiego. Po stoczeniu 
19 kwietnia obronnej bitwy 
pod Raszynem, ks. J. 
Poniatowski oddał Warszawę, 
po czym wkroczył do Nowej 
Galicji.
J. Kossak, Bitwa pod 
Raszynem (szkic).







Wyprawa na Galicję w 1809 r.


V-VII 1809 – zajęcie Nowej Galicji.
Po przekroczeniu granicy austriackiej 
armia ks. Józefa 18 maja wkroczyła 
do Sandomierza, 20 maja do 
Zamościa, 27 maja do Lwowa, a 15 
lipca do Krakowa. Akcja ks. J. 
Poniatowskiego spotkała się z jednej 
strony z entuzjastycznym przyjęciem 
ludności (masowy napływ ochotników 
do wojska), z drugiej zaś zmusiła 
arcyksięcia Ferdynanda d'Este do 
wycofania się z Księstwa. W maju 
1809 na terytorium Księstwa 
Warszawskiego wkroczyły również
wojska rosyjskie.
Na ilustracji: J. Kossak, Ks. Józef 
Poniatowski.







Partyzantka Zaliwskiego


Jesień 1831 – powstanie planu:
najprawdopodobniej w czasie 
kwarantanny w Podgórzu; płk. Józef 
Zaliwski wtajemniczył w jego założenia 
hr. Stanisława Worcella, Józefata 
Ostrowskiego i Krąkowskiego; zawarli 
oni porozumienie, zgodnie z którym 
Worcell miał działać w Galicji, 
Krąkowski w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, a Ostrowski we Francji; 
wszyscy mieli gromadzić informacje o 
przebywających na danym terenie 
polskich wojskowych i utrzymywać
ścisły kontakt z Zaliwskim. 
Na ilustracji: C. L. Bazin, Józef 
Zaliwski.







Partyzantka Zaliwskiego


Przełom 1831/1832 – na 
emigracji początkowo plan 
Zaliwskiego nie został
zauważony; dopiero w 1832 r., 
kiedy zaktywizowały swoją
działalność organizacje 
węglarskie, plan wywołania 
powstania w Królestwie Polskim 
nabrał realniejszych kształtów 
jako jeden z elementów 
wystąpień rewolucyjnych w całej 
Europie; idea ta został podjęta 
przez lelewelowski Komitet 
Narodowy Polski, związany z 
Młodą Europą
Na ilustracji: Joachim Lelewel







Partyzantka Zaliwskiego


Koniec 1832 – po decyzji rządu francuskiego o 
wydaleniu J. Lelewela i niektórych polskich 
emigrantów (za odezwę KNP „Do braci 
Rosjan”) oraz upadku KNP, plan Zaliwskiego
zyskał szerszą akceptację na emigracji
(zaowocowało to powstaniem Zemsty Ludów)
I 1833 – na zjeździe emigrantów z wszystkich 
zakładów w Lyonie, zaaprobowano plan 
Zaliwskiego; rozpoczęły się przygotowania do 
zorganizowania wyprawy, które czyniono w 
sposób półjawny; oddziały powstańcze miały 
wejść do Królestwa Polskiego z terenu Galicji i 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Na ilustracji: oddział J. Zaliwskiego z czasów 
powstania listopadowego, tzw. kurpiki
ostrołęckie







Partyzantka Zaliwskiego


Ośrodki konspiracyjne w Galicji
– Związek Dwudziestu Jeden, 
zorganizowany przez Józefa Tetmajera; 
działał głównie w cyrkule tarnowskim
– Komitet Galicyjski we Lwowie, działający 
pod przewodnictwem hr. Ksawerego 
Krasickiego, zajmował się głównie 
organizowaniem pomocy dla powstańców
– Związek Bezimienny, zawiązany przez hr. 
Wincentego Tyszkiewicza, organizatora 
powstania listopadowego na Ukrainie, 
właściciela Kolbuszowej i Weryni; główne 
zaplecze dla działalności Zaliwskiego
(dostawy broni, organizacja przepraw do 
Królestwa Polskiego)
Na zdjęciu: pałac Tyszkiewiczów w Weryni







Partyzantka Zaliwskiego


Połowa marca 1833 – Zaliwski
przybył do Galicji; oddziały 
formowane były głównie w 
Zbydniowie, Górkach (pow. mielecki) 
i Dziórdziówce; przerzutem 
oddziałów zajmował się Walenty Flis, 
zaufany barona Tytusa Horocha, 
właściciela Wrzaw
19 III 1833 – początek wyprawy, 
wyznaczony na imieniny 
Zaliwskiego; ogółem z Galicji do 
Królestwa Polskiego wyprawiono 
cztery oddziały liczące od kilku do 
kilkudziesięciu powstańców (z 
Wielkopolski weszły do Królestwa 
trzy oddziały), nie odniosły one 
jednak większych sukcesów 







Partyzantka Zaliwskiego


30 kwietnia 1833 r.: arcyksiążę Ferdynand d`Este rozkazał obsadzić
wojskiem Kolbuszowę i Werynię, dobra należące do hr. Wincentego i 
Jerzego Tyszkiewiczów (poszukiwano magazynów broni)
19 VIII 1833: aresztowano Zaliwskiego (po pewnym czasie wyznał
wszystko śledczym)
XII 1833: utworzono specjalną komisję śledczą, która miała prowadzić
dochodzenie w sprawie działalności spiskowej w Rzeszowskiem (komisja 
przesłuchała 307 świadków); w Galicji wprowadzono stan oblężenia i 
ustanowiono straże chłopskie po wsiach
25 II 1837: ogłoszono wyrok, na mocy którego Józef Zaliwski, Wincenty 
Żaboklicki, Leopold Białkowski i Karol Borkowski skazani zostali na 
śmierć (kara zamieniona na ciężkie więzienie w Kaufsteinie: Zaliwski – 20 
lat, pozostali – 15 lat; wszyscy uwolnieni w czasie Wiosny Ludów); 
ponadto Bogusław Horodyński i Emil Korytko skazani zostali na 
osiedlenie się w Lublanie







Stowarzyszenie Ludu Polskiego


11 II 1835 – w Krakowie powstało 
Stowarzyszenie Ludu Polskiego. 
Na czele Stowarzyszenia stanęli m.in. 
Seweryn Goszczyński, Teofil 
Januszewicz, Lesław Łukaszewicz 
oraz przybyły z emigracji, związany z 
Młodą Polską, Szymon Konarski. 
Głównym celem SLP miało być
odbudowanie Polski w granicach 
przedrozbiorowych oraz 
zagwarantowanie pełnej równości 
obywateli. Początkowo organizacja 
rozwinęła swoją działalność w Galicji, 
później objęła Królestwo Polskie i 
Ziemie Zabrane oraz częściowo 
Wielkopolskę. Działała do 1841.







Stowarzyszenie Ludu Polskiego


17 II 1836 – początek okupacji 
Krakowa. Do Wolnego Miasta Krakowa 
wkroczyły wojska austriackie, a 
następnie rosyjskie i pruskie. 
Rozpoczęło to trwającą do 1841 
okupację Krakowa. Powodem 
wkroczenia wojsk państw zaborczych do 
Krakowa była obecność w tym mieście 
polskich emigrantów. W opinii zaborców 
stanowili oni potencjalne zagrożenie 
porządku i zaplecze spisków. 9 lutego 
rezydenci zażądali wydalenia w ciągu 8 
dni wszystkich „cudzoziemców”, którzy 
uczestniczyli w powstaniu listopadowym. 
Klika dni później kilkuset emigrantów 
wyjechało z Krakowa, mimo to wojska 
zaborcze wkroczyły do miasta.







Stowarzyszenie Ludu Polskiego


10 VI 1837 – rozwiązanie SLP i utworzenie 
Konfederacji Powszechnej Narodu Polskiego. 
Na początku 1836 pod Krakowem został zabity 
rosyjski szpieg. Dało to zaborcom doskonały 
pretekst do ograniczenia autonomii Wolnego 
Miasta Krakowa i rozpoczęcia fali represji w 
stosunku do uczestników konspiracji 
niepodległościowych. Spowodowało to osłabnięcie 
tendencji radykalnych w Stowarzyszeniu Ludu 
Polskiego. W czerwcu 1837 kierownictwo SLP 
postanowiło zawiesić wszelką działalność. Decyzji 
tej nie podporządkowali się najbardziej radykalni 
działacze SLP, którzy stworzyli własną
organizację: Konfederację Powszechną Narodu 
Polskiego. KPNP miała oparcie w sieci 
organizacyjnej SLP w Królestwie Polskim i w 
okręgu tarnowskim. 







Powstanie krakowskie i rabacja


Przełom 1845/1846 – Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie czyniło 
przygotowania do wywołania 
trójzaborowego powstania, które 
jednak zakończyły się
niepowodzeniem z powodu wykrycia 
spisku w Wielkopolsce. 
18 II 1846 – oddziały austriackie pod 
dowództwem gen. Ludwiga Collina, w 
obawie przed wybuchem powstania, 
wkroczyły do Krakowa. Wywołało to 
panikę wśród członków Rządu 
Narodowego, którzy wydali decyzję o 
odwołaniu powstania. Kilka godzin 
później dwaj członkowie Rządu 
Narodowego Jan Tyssowski i Ludwik 
Gorzkowski zmienili jednak decyzję i 
wezwali do powstania. 







Powstanie krakowskie i rabacja


18-19 II 1846 – początek 
powstania i rabacji 
chłopskiej w Galicji. 18 II, 
atakiem na Tarnów, miało 
się rozpocząć powstanie w 
Galicji. Tego samego dnia 
starosta tarnowski Joseph 
Breinl wezwał chłopów do 
stawiania oporu 
powstańcom i dostarczenia 
ich do władz cyrkułowych. 
Chłopskimi wystąpieniami 
antyszlacheckimi kierował
Jakub Szela. Chłopi spalili 
z górą 470 dworów, 
pomordowali przeszło 1000 
osób.







Powstanie krakowskie i rabacja


20/21 II 1846 – początek powstania 
krakowskiego. Garstka powstańców 
opanowała Chrzanów i Jaworzno. 22 II 
utarczki z Austriakami przeniosły się do 
Krakowa. Gen. Ludwig Collin wycofał swój 
oddział, co umożliwiło powstańcom 
opanowanie miasta. 
21 II 1846 – początek powstania 
chochołowskiego. W Chochołowie, wsi 
położonej w Nowotarszczyźnie, chłopi 
zorganizowani przez miejscowego 
organistę Jana Kantego Andrusikiewicza
opanowali posterunki celne i zamierzali 
wyruszyć z pomocą powstaniu 
krakowskiemu. Jednakże pod naporem 
wojsk austriackich oraz chłopów z 
sąsiedniej wsi – Czarnego Dunajca –
powstanie chochołowskie upadło.







Powstanie krakowskie i rabacja


22/23 II 1846 – Jan Tyssowski, Ludwik Gorzkowski 
oraz Aleksander Grzegorzewski ogłosili się Rządem 
Narodowym. Tegoż dnia wydali Manifest do Narodu 
Polskiego, w którym wzywali do powstania przeciw 
zaborcom. Manifest zapowiadał szereg radykalnych 
reform społecznych, m.in.: zniesienie przywilejów 
stanowych, nadanie chłopom-posiadaczom ziemi na 
własność, a chłopom bezrolnym – ziemi z dóbr 
narodowych (pod warunkiem udziału w powstaniu), 
zniesienie pańszczyzny i innych powinności. Utworzenie 
Rządu Narodowego i ogłoszenie Manifestu wywołały 
entuzjazm w Krakowie. Jednakże w łonie Rządu doszło 
do nieporozumień, które doprowadziły do jego rozpadu. 
W efekcie 24 II 1846 J. Tyssowski ogłosił się
dyktatorem powstania. Jego sekretarzem został Edward 
Dembowski.







Powstanie krakowskie i rabacja


26 II 1846 – bitwa pod 
Gdowem. Oddział powstańczy 
dowodzony przez Jakuba 
Suchorzewskiego, podążający 
w kierunku Bochni, został
rozbity przez wojsko austriackie 
i okolicznych chłopów. 
Następnego dnia, 27 lutego, 
Edward Dembowski podjął
próbę neutralizacji mas 
chłopskich przez wysłanie im 
naprzeciw wielkiej procesji 
religijnej. Jednakże wojska 
austriackie wzięły procesję za 
oddział powstańczy i rozbiły ją
jeszcze na Podgórzu. W czasie 
tej utarczki zginął E. 
Dembowski. 







Powstanie krakowskie i rabacja


4 III 1846 – wojska trzech mocarstw 
zaborczych wkroczyły do Krakowa i zaczęły 
okupację miasta. Wcześniej, 3-4 marca, 
władze powstańcze z dyktatorem Janem 
Tyssowskim wycofały się z Krakowa i złożyły 
broń przy przekraczaniu granicy pruskiej. 
Koniec powstania krakowskiego.
13 IV 1846 – cesarz Ferdynand I wydał
patent regulujący wysokość świadczeń
pańszczyźnianych chłopów w Galicji. Patent 
cesarski, który praktycznie nie wprowadzał
żadnych zmian w położeniu prawnym 
chłopów, miał na celu uspokojenie wsi po 
rabacji galicyjskiej. Wcześniej ruch chłopski 
został stłumiony przy użyciu wojska. Jakub 
Szela, przywódca rabacji, został przeniesiony 
na Bukowinę. 







Powstanie krakowskie i rabacja


15 IV 1846 – Rosja, Prusy 
i Austria zawarły 
konwencję o likwidacji 
autonomii Wolnego 
Miasta Krakowa. Kraków 
wraz z okręgiem został
włączony do Królestwa 
Galicji i Lodomerii jako 
Wielkie Księstwo 
Krakowskie. Decyzja o 
likwidacji Wolnego Miasta 
Krakowa została 
zrealizowana, wbrew opinii 
Francji i Anglii, 16 listopada 
1846.







Wiosna Ludów


17 III 1848 – początek 
Wiosny Ludów w Galicji.
Na wiadomość o rewolucji w 
Wiedniu w Krakowie doszło 
do wystąpień ludności, w 
tym młodzieży 
akademickiej. Pod presją
tłumu władze austriackie 
zezwoliły na uwolnienie 
więźniów politycznych. 18 
marca powstał komitet, 
mający na celu 
utworzenie gwardii 
narodowej. W jego skład 
weszli m.in. Piotr 
Moszyński, Adam Potocki, 
Antoni Helcel.







Wiosna Ludów


19 III 1848 – demonstracje we 
Lwowie. Środowisko demokratów 
lwowskich zredagowało petycję do 
cesarza Ferdynanda I. Zawarto w niej 
żądanie przeprowadzenia reform i 
zwiększenia uprawnień Polaków. 19 
marca petycję przedstawiono 
gubernatorowi Galicji Franzowi von 
Stadionowi, żądając dodatkowo 
uwolnienia więźniów politycznych, 
utworzenia gwardii narodowej i 
wprowadzenia wolności druku. 
Gubernator przyjął petycję i obiecał
spełnić żądania delegacji. 21 marca 
powołano komitet mający 
zorganizować gwardię narodową.







Wiosna Ludów


26 III 1848 – 50-osobowa deputacja 
obywateli Lwowa wyruszyła do 
Wiednia, by wręczyć cesarzowi petycję. 
Krok ten podjęto po rozwiązaniu Komitetu 
lwowskiego. W petycji domagano się
zniesienia pańszczyzny, wprowadzenia 
języka polskiego w szkołach i urzędach, 
usunięcia urzędników obcych i 
obsadzania urzędów Galicjanami oraz 
uzbrojenia gwardii narodowej. Po dotarciu 
do Wiednia delegacja wprowadziła do 
petycji pewne zmiany, domagając się
m.in. wystąpienia Austrii przeciw Rosji i 
zgody na powołanie Komitetu 
Narodowego. Ferdynand I przyjął petycję, 
jednak jej realizacja miała zależeć od 
stanowiska ministrów. 







Wiosna Ludów


6 IV 1848 – w Krakowie 
ukonstytuował się Komitet 
Narodowy. Na początku kwietnia 
1848 do Krakowa przybyło 
kilkuset emigrantów, a wśród nich 
Wiktor Heltman. Spowodowało to 
radykalizację nastrojów 
społecznych. Pod presją opinii 
publicznej władze austriackie 
wyraziły zgodę na utworzenie 
Gwardii Narodowej. 
Dotychczasowy Komitet 
Obywatelski dokooptował do 
swojego składu kilka osób, 
głównie emigrantów związanych z 
TDP, i ogłosił się Komitetem 
Narodowym. 







Wiosna Ludów


7 IV 1848 – Wiktor Heltman, 
przebywający podówczas w 
Krakowie, wezwał szlachtę do 
zniesienia pańszczyzny w dniu 
Wielkanocy (23 kwietnia). 8 
kwietnia apel ten poparł
krakowski Komitet Narodowy. 
Podobną odezwę wydała też
lwowska Rada Narodowa. Dało to 
początek tzw. wyścigowi 
wielkanocnemu, czyli rywalizacji 
administracji austriackiej i 
polskich środowisk 
demokratycznych o to, kto 
pierwszy daruje chłopom 
pańszczyznę.







Wiosna Ludów


13 IV 1848 – we Lwowie 
utworzono Radę
Narodową. Inicjatywa jej 
powołania wyszła od 
współautorów adresu do 
cesarza. W skład Rady 
weszli m.in.: Jan 
Dobrzański, Franciszek 
Smolka oraz Aleksander 
Fredro. Rada Narodowa, 
podobnie jak krakowski 
Komitet Narodowy, 
przejęła zwierzchność nad 
radami powiatowymi 
powstającymi 
spontanicznie w wielu 
miastach Galicji.







Wiosna Ludów


22 IV 1848 – gubernator Galicji Frazn von 
Stadion ogłosił zniesienie pańszczyzny, 
począwszy od dnia 15 maja. Swoje 
rozporządzenie ogłosił (nie doczekawszy się
odpowiedzi z Wiednia) w Wielką Sobotę 22 
kwietnia (rzekomy patent cesarski antydatowany 
na 17 kwietnia). Zniesienie pańszczyzny miało 
się dokonać „za wynagrodzeniem w swoim 
czasie wymierzyć się mającym na koszt rządu”. 
Ziemię na własność mieli otrzymać wszyscy 
chłopi-posiadacze. Serwituty, a więc zwyczajowe 
prawo do korzystania z łąk i lasów, miały 
obowiązywać bez zmian. W przypadku 
powstania kontrowersji co do wielkości i zakresu 
praw serwitutowych spory miały rozstrzygać
sądy. Właściciele ziemscy w zamian za utracone 
korzyści mieli otrzymać odszkodowanie. 







Wiosna Ludów


26-29 IV 1848 – w Krakowie doszło do 
rozruchów. W drugiej połowie kwietnia 1848 
sytuacja w Krakowie się zaostrzyła na tle 
uzbrojenia Gwardii Narodowej. Komitet 
Narodowy, nie mogąc doczekać się decyzji 
władz austriackich, postanowił uzbroić gwardię
na własną rękę. W mieście dochodziło do 
demonstracji. W trakcie jednej z nich 
manifestanci uwięzili starostę okręgowego 
Wilhelma Kriega. Wywołało to ostrą reakcję
dowódcy wojsk austriackich feldmarszałka 
Henryka Castiglione. Mimo że Komitet 
Narodowy uwolnił starostę, wojsko rozpoczęło 
pacyfikację i zbombardowało miasto z Wawelu. 
Po kilkudniowych utarczkach Austriacy 
opanowali sytuację. Doprowadzili również do 
likwidacji Komitetu Narodowego.







Wiosna Ludów


2 V 1848 – we Lwowie 
powstała Hołowna Rada 
Ruska. Przewodził jej 
biskup Grzegorz 
Jachimowicz. Rada 
Ruska zadeklarowała 
lojalność wobec cesarza i 
domagała się podziału 
Galicji na część
wschodnią – ukraińską i 
zachodnią – polską. 
Ugrupowanie ukraińskie 
skupione wokół Hołownej
Rady Ruskiej było 
nazywane świętojurcami 
(od miejsca spotkań w 
katedrze Św. Jura we 
Lwowie).







Wiosna Ludów


12-17 VI 1848 –
przeprowadzono wybory do 
parlamentu austriackiego. W 
wyborach tych po raz pierwszy 
uczestniczyli chłopi oraz Żydzi. W 
sumie w parlamencie austriackim 
Galicję reprezentowało 27 
ziemian, 31 chłopów, 24 
przedstawicieli inteligencji 
miejskiej oraz 15 księży i 2 
Żydów. Posłowie polscy tworzyli 
osobne Koło Polskie. Znaczną
rolę w parlamencie austriackim 
odegrał lwowski poseł Franciszek 
Smolka, który był
przewodniczącym parlamentu.







Wiosna Ludów
1-2 XI 1848 – wojsko austriackie 
zbombardowało Lwów i doprowadziło do 
upadku rewolucji. Przyczyną niepokojów 
była odezwa cesarza austriackiego Do moich 
ludów. Wzywała ona chłopów do udzielenia 
poparcia tronowi. Wywołało to panikę wśród 
szlachty, która obawiała się powtórzenia 
rabacji. Lwowska Rada Narodowa zaczęła 
wywierać nacisk na gubernatora, by nie 
publikował odezwy w Galicji; podjęła też
decyzję o dozbrojeniu gwardii narodowej. 1 
listopada doszło do przypadkowych 
incydentów, które przerodziły się w poważny 
konflikt. Wojsko rozpoczęło szturm. 2 
listopada władze Lwowa podpisały kapitulację. 
W mieście ogłoszono stan oblężenia, 
zlikwidowano gwardię narodową i wszystkie 
polskie organizacje. 
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dr hab. Krzysztof Ślusarek


Galicja 1772-1918


Ustrój i organizacja Galicji
w latach 1772-1848







Władze centralne


Kancelaria Nadworna (Hofkanzlei, 
Vereinigte Hofkanzlei) – centralny organ 
administracji cesarskiej, któremu 
podlegały: wymiar sprawiedliwości, 
polityka zagraniczna, sprawy 
wewnętrzne, a od 1802 r.: sprawy 
wewnętrzne (z wyjątkiem skarbu oraz 
wymiaru sprawiedliwości)
Galicyjska Kancelaria Nadworna
(Galiziche Hofkanzlei) – centralny organ 
administracji cesarskiej, istniejący w 
latach 1774-1776 i 1797-1802, 
zajmujący się sprawami Galicji. W 1802 
r. jej kompetencje przekazano do 
Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej
Na zdjęciu: pomnik Józefa II w Wiedniu.







Władze krajowe


Gubernium galicyjskie
(Gubernium, Regierung, 
Landeshauptmannschaft) –
centralny organ administracji 
cesarskiej w Galicji, podległy 
Kancelarii Nadwornej
• skład: gubernator (prezydent 
lub wiceprezydent), kilku radców 
dworu, kilkunastu radców 
gubernialnych, niższy personel 
kancelaryjny
• struktura organizacyjna:
departamenty działające pod 
kierownictwem naczelników
• kompetencje: analogiczne jak 
w przypadku Kancelarii 
Nadwornej







Władze krajowe


Gubernatorzy Galicji
Anton Pergen (IX 1772-I 1774)
Andreas Hadik (I 1774-VI 1774)
Heinrich Auersperg (VI 1774-VI 1780)
Joseph Brigido (VI 1780-X 1794)
Joseph Szekely (XI 1794-VII 1795)
Johann Gaisruck (VII 1795-I 1801)
Joseph Swert-Sporck (II 1801-VIII 1801) – w zastępstwie
Joseph Urmenyi (IV 1801-VI 1806)
Christian Wurmser (VII 1806-III 1809) – w zastępstwie
Peter Goess (III 1810-III 1815)
Georg Oechsner (IV 1815-VII 1815) – w zastępstwie
Franz Hauer (VIII 1815-XI 1822) – do IX 1817 w zastępstwie
Ludwig Taafe (XI 1822-VIII 1826)
August Lobkovitz (VIII 1826-IX 1832)
Ferdinand Karl d`Este (IX 1832-VII 1846)
Franz Krieg (VII 1846-VIII 1847) – w zastępstwie
Franz Stadion (VIII 1847-VIII 1848) 







Władze lokalne


Urzędy cyrkułowe – organy 
administracji okręgowej, działające pod 
kierownictwem starosty 
(Kreishauptmann)
• skład: starosta, komisarze cyrkularni 
(zwykle 3), rządca, sekretarz, kasjer i 
niższy personel urzędniczy
Na zdjęciu: pomnik Józefa II w Wiedniu







Władze lokalne


 Urzędy cyrkułowe
• struktura i kompetencje: urzędy 
cyrkularne dzieliły się na pięć resortów
* populare – nadzorowanie ruchu ludności, 
ewidencja i statystyka
* militare – czyli „asenterunek”, tj. 
rekrutacja do wojska, kontrola nad tzw. 
urlopnikami, kwaterunek, zapobieganie 
dezercji
* commerciale – nadzorowanie spraw 
gospodarczych (rolnictwo, handel, 
rzemiosło, przemysł)
* camerale – rozkład i egzekucja podatków, 
sprawy celne i paszportowe
* politicum – nadzór nad Kościołem i 
duchowieństwem, sprawy policyjno-
porządkowe, szkolnictwo, rozstrzyganie 
sporów między dominiami i chłopami i 
sądownictwo apelacyjne w tym zakresie
Na zdjęciu: Heinrich Auersperg







Władze lokalne


 Sekcje (Bezirke, Haupbezirke) –
pomocnicza jednostka terytorialna 
stanowiąca część cyrkuły, obejmująca 
zwykle kilkadziesiąt dominiów. 


 Dominia i magistraty – najniższy szczebel 
administracji lokalnej
• dominium – zwarty klucz dóbr, złożony z 
jednej lub kilku wsi, należących do jednego 
właściciela, który sprawował na tym terenie 
władzę jako tzw. zwierzchność gruntowa 
(Grundobrigkeit)
• urzędnicy dominialni: justycjariusz i 
mandatariusz
• kompetencje: sądowe i policyjno-
administracyjne (ewidencja ludności, sprawy 
podatkowe i wojskowe) 
Na zdjęciu: Anton Pergen.







Podziały terytorialne


 1772: podział na 6 cyrkułów i 59 okręgów
• lwowski (Rawa, Gródek, Żółkiew, Bóbrka, 
Złoczów, Zborów. Trembowla, Brzeżany i dwa 
okręgi w Brodach)
• halicki (Halicz, Żydaczów, Monasterzyska, 
Budzanów, Dolina, Tyśmienica, Tłumacz, 
Śniatyń, Czortków, Nadwórna, Utoropy, 
Deletyn, Kosów)
• bełski z siedzibą w Zamościu (Ulanów, 
Goraj, Zamość, Lubaczów, Hrubieszów, 
Łaszczów, Uhnów, Wilków)
• samborski (Dubiecko, Jarosław, Sanok, 
Lisko, Przemyśl, Biskowice, Drohobycz, Stryj i 
dwa inne okręgi)
• wielicki (Wieliczka, Biała, Myślenice, 
Bochnia, Żywiec, Jordanów, Dembno, Nowy 
Targ, Nowy Sącz)
• pilzneński z siedzibą w Rzeszowie 
(Baranów, Dąbrowa, Sędziszów, Kolbuszowa, 
Przerworsk, Pilzno, Łańcut, Biecz, Dukla, 
Krosno) 







Podziały terytorialne
 1775: podział na 6 cyrkułów i 19 


okręgów
• lwowski (Żółkiew, Brzeżany i Brody)
• halicki z siedzibą w Stanisławowie 
(Halicz, Zaleszczyki, Tyśmienica, 
Kołomyja)
• bełski z siedzibą w Zamościu 
(Biłgoraj, Zamość, Sokal)
• samborski (Przemyśl, Lisko, 
Drohobycz)
• wielicki z siedzibą w Kazimierzu 
k/Krakowa (Zator, Wiśnicz, Nowy 
Sącz)
• pilzneński (Leżajsk, Tarnów, 
Krosno)
Pomnik Marii Teresy w Wiedniu. 







Podziały terytorialne


 1782: podział na 18 cyrkułów: 
myślenicki (wadowicki), bocheński, 
sądecki, tarnowski, rzeszowski, 
dukielski (jasielski), przemyski, 
samborski, liski (sanocki), 
tomaszowski, zamojski, bełski, 
lwowski, złoczowski, brodzki
(sokalski), halicki (stryjski), 
zaleszczycki i stanisławowski 
arcyks. Ferdynand d`Este







Podziały terytorialne


 1782-1815: zmiany granic cyrkułów
• 1782-1785 – połączenie cyrkułów tomaszowskiego i bełskiego w 
jeden – żółkiewski
• 1782-1785 – zmiany granic cyrkułów lwowskiego i złoczowskiego 
(brzeżańskiego): ze wschodniej części cyrkułu złoczowskiego 
utworzono cyrkuł tarnopolski, a z części pozostałej i ze wschodniej 
części cyrkułu lwowskiego – cyrkuł brzeżański
• 1785 – siedzibę cyrkułu brodzkiego przeniesiono z Brodów do 
Złoczowa, po wcześniejszym włączeniu do niego resztki dawnego 
cyrkułu złoczowskiego z samym Złoczowem
• 1809 – z resztek cyrkułu zaleszczyckiego i części 
stanisławowskiego utworzono cyrkuł kołomyjski
• 1815 – z tzw. Kraju Tarnopolskiego utworzono dwa cyrkuły: 
tarnopolski i czortkowski







Podziały terytorialne


Podział administracyjny Galicji z 1782 r.







Podziały terytorialne







Podziały terytorialne







Sejm Stanowy


Sejm Stanowy – reprezentacja stanowa Galicji, 
organ opiniodawczy bez żadnych kompetencji
13 VI 1775 – patent Marii Teresy zapowiadający 
zwołanie tzw. „stanów krajowych”, które składać się
miały z przedstawicieli stanu magnatów, stanu 
rycerskiego i reprezentantów miast
stan magnatów – arystokracja oraz arcybiskupi, 
biskupi i infułaci Kościołów grecko- i 
rzymskokatolickiego
stan rycerski – wylegitymowana szlachta opłacająca 
rocznie co najmniej 75 złr podatku dominialnego 
oraz prałaci i kanonicy obu obrządków
stan miejski – dwóch przedstawicieli miasta Lwowa
20 I 1782 – patent Józefa II ustanawiający Sejm 
Stanowy. Sejm zebrał się w 1782, 1784, 1786 i 
1788 r. Później jego obrady zostały zawieszone







Sejm Stanowy


 13 IV 1817 – patent Franciszka I o organizacji Sejmu Stanowego we 
Lwowie. W zasadzie powtarzała on zapisy patentu z 1782 r. 
• organem wykonawczym był Wydział Stanów.
• Sejm Stanowy zbierał się zwykle w październiku każdego roku na 
pięciodniową sesję
• ważniejsze inicjatywy sejmu:
* 1827 – petycja do cesarza Franciszka I, domagająca się obniżenia 
podatków gruntowych dominikalnego i urbarialnego
* 1828 – petycja o utworzenie wydziału lekarskiego na Uniwersytecie 
Lwowskim
* 1829 – prośba o jak najszybsze utworzenie w Galicji towarzystwa 
kredytowego
* 1834 – petycja domagająca się rozszerzenie nauczania w języku 
polskim w szkołach publicznych
* 1843 – dyskusja nad projektem wysłania do cesarza petycji w 
sprawie utworzenia komisji, która zajęłaby się przygotowaniem reformy 
stosunków agrarnych w Galicji 







Inne organy władz krajowych


 Dyrekcja Policji – zajmowała się utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa 
w kraju


 Urząd Fiskalny i Buchalterii – w istocie urząd skarbowy, nadzorujący 
pobór podatków państwowych oraz sprawujący kontrolę nad dobrami 
kameralnymi, cłami i monopolami


 Forum Nobilium – z siedzibami we Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie, 
rozpatrywał sprawy niesporne szlachty


 Tabula Krajowa – hipoteka dóbr ziemskich
 Organa sądownictwa karnego: sądy karne w każdym cyrkule – pierwsza 


instancja, sąd apelacyjny we Lwowie – druga instancja, Najwyższa Izba 
Sprawiedliwości w Wiedniu – trzecia instancja


 Administracja Dóbr (Staatsgüter-Administration) we Lwowie – zarządzała 
dobrami kameralnymi, podlegała Nadwornej Izbie Skarbowej (Hofkammer) 
w Wiedniu
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Galicja 1772-1918
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Gęstość zaludnienia w Galicji Wschodniej i Zachodniej w latach 1869-1910.







Transformacja demograficzna


Transformacja demograficzna (przejście demograficzne) – zjawisko 
demograficzne polegające na przejściu od wysokich do niskich współczynników 
śmiertelności i urodzeń oraz wynikającej stąd zmiany wskaźnika przyrostu 
naturalnego.







Transformacja demograficzna
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Współczynnik urodzeń i zgonów w Galicji w latach 1860-1910 (w promilach).







Struktura przemysłu w Galicji


Okręgi i ośrodki przemysłowe w Galicji
• okręgi: bielski (Śląsk Austriacki)
• ośrodki: Zagłębie Jaworznickie, Karpackie Zagłębie Naftowe, Kraków







Struktura przemysłu w Galicji


Struktura gałęziowa przemysłu Galicji
• górnictwo i hutnictwo – 31-40%
• metalowy – 12-19% 
• spożywczy – 16%
• drzewny – 13%







Struktura przemysłu w Galicji
Rozmieszczenie głównych 
gałęzi przemysłu
• górnictwo i hutnictwo
– rejon Krosna oraz Drohobycza 
i Borysławia – górnictwo naftowe
– rejon Szczakowej – górnictwo 
węglowe
– rejon Wieliczki, Bochni, 
Drohobycza i Kałusza – górnictwo 
soli
• przemysł maszynowy: 
praktycznie nie istniej poza 
niewielkim fabrykami w Krakowie, 
Lwowie i Sanoku
• przemysł włókienniczy: Biała, 
Andrychów
• przemysł spożywczy: gorzelnie 
i browary







Struktura przemysłu w Galicji


Budowlane; 7; 0%


Poligraficzne; 33; 1% Kopalnie; 85; 2%Energetyczne; 40; 1%


Chemiczne; 74; 1%


Wędliniarskie; 7; 0%


Huty; 70; 1%


Maszynowe; 59; 1%


Drzewne; 608; 12%


Skórzane; 165; 3%


Tkackie; 99; 2%


Odzieżowe; 6; 0%


Papiernicze; 23; 0%


Spożywcze; 3828; 76%


Liczba i rodzaje zakładów przemysłowych w Galicji w 1900 r.







Struktura przemysłu w Galicji


Skórzany; 1077; 1%
Konfekcyjny; 789; 1%


Hutniczy; 1224; 1%


Poligraficzny; 2225; 2%


Papierniczy; 3380; 3%


Maszynowy; 4087; 4%


Chemiczny; 5075; 5%


Włókienniczy; 5300; 5%


Metalowy; 7142; 7%


Drzewny; 12469; 12%


Energetyczny; 393; 0%


Kauczukowy; 124; 0%


Bieliźniarski; 120; 0%


Ceramiczny; 21797; 22%


Spożywczy; 20774; 21%


Górniczy; 16501; 16%


Struktura gałęziowa przemysłu w Galicji w 1910 r. według liczby zatrudnionych.







Struktura przemysłu w Galicji


Skórzany; 8,09; 1%
Konfekcyjny; 3,15; 1%


Hutniczy; 5,15; 1%
Poligraficzny; 8,25; 1%


Papierniczy; 13,74; 2%


Maszynowy; 15; 2%


Chemiczny; 50,32; 8%


Włókienniczy; 31,5; 5%


Metalowy; 17; 3%


Drzewny; 50,2; 8%


Energetyczny; 3,32; 1%


Kauczukowy; 0,05; 0%
Ceramiczny; 39,09; 6%


Spożywczy; 299,164; 50%


Górniczy; 63; 11%


Struktura gałęziowa przemysłu w Galicji w 1910 r. według wartości produkcji (w mln koron).







Struktura przemysłu w Galicji


Kopelnie metali; 5; 1%


Kopalnie siarki; 1; 0%kopalnie węgla; 12; 3%


Huty; 2; 1%


Kopalnie soli; 11; 3%


Szyby naftowe; 341; 92%


Liczba zakładów przemysłu ciężkiego w Galicji w 1910 r.







Struktura przemysłu w Galicji
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Struktura przemysłu w Galicji


Kopalnie węgla kamiennego
• Societe Anonymes Miniere et Industrie a Verviers, Bory Jeleńskie, 1000 robotników
• Gwarectwo Węglowe Brzeszcze, 800 robotników
• Jaworznickie Gwarectwo Węglowe, 2600 robotników
• Galicyjskie Zakłady Górnicze, Siersza Wodna, 2300 robotników







Struktura przemysłu w Galicji


Zakłady wydobywcze ropy
• Galicyjskie Karpackie Akcyjne Towarzystwo Naftowe (dawniej: Bergheim & Mac 
Garvey), 26 kopalni, kilkuset robotników
• Towarzystwo Naftowe „Karpaty”, 13 kopalni







Kopalnie soli
C.k. Zarząd Salinarny w Wieliczce, 1500 robotników


Zakłady hutnicze
• Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych i Górniczych, Trzebinia, 1000 
robotników







Struktura przemysłu w Galicji


Zakłady metalurgiczne
• C.k. Uprzywilejowana Fabryka Maszyn L. Zieleniewski, Kraków, 700 robotników
• I Galicyjskie Towarzystwo Budowy Wagonów i Maszyn, Sanok, 800-1300 
robotników
• Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza E. Bradt, Otynia, 500 robotników
• Perkins, Mac Intosh i Zdanowicz. Maszyny Rolnicze i Narzędzia Wiertnicze, 
Stryj, 240 robotników







Struktura przemysłu w Galicji


Przemysł drzewny
• Jonasz Kuhmärker i Adolf Kiesler. Tartak parowy i fabryka deszczułek 
dębowych, Drohobycz, 250 robotników
• S. Borak. Tartak parowy, Stryj, 300 robotników







Struktura przemysłu w Galicji


Zakłady spożywcze: browary
• Jan Götz, Okocim, 650 robotników
• Browar Arcyksiążęcy, Żywiec, 200 robotników







Struktura przemysłu w Galicji


Przemysł spożywczy: destylarnie i wytwórnie wódek
• Adoli Fränkel i Synowie. C.k. dostawca dworu, fabryka likierów, rafineria 
spirytusu, Biała, 150 robotników
• Pierwsza i najstarsza c.k. uprzywilejowana rafineria spirytusu, fabryka likierów, 
wódek, rumu J. A. Baczewski, Lwów, 60 robotników







Koleje żelazne
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Koleje żelazne


Krakowsko-Górnośląska (Kraków – Mysłowice) 
– wybudowana w 1847 r., w 1850 r. przejęta przez państwo
Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (Wiedeń – Bochnia) 
– budowana od 1836 do 1898 r.
– główne odcinki na terenie Galicji: Bielsko – Dziedzice – Oświęcim – Trzebinia; 
Podgórze – Kraków – Trzebinia – Mysłowice; Szczakowa – Maczki; Żywiec –
Bielsko – Kalwaria – Podgórze







Koleje żelazne


Galicyjska Kolej Karola Ludwika 
– budowana w latach 1858-1887
– główne odcinki na terenie Galicji: Kraków – Rzeszów – Przemyśl – Lwów –
Złoczów – Tarnopol – Podwołoczyska; Dębica – Rozwadów – Nadbrzezie; 
Lwów – Krasne – Brody – Radziwiłów







Koleje żelazne


Kolej Żelazna Lwów – Czerniowce – Jassy 
– budowana w latach 1864-1870
– główne odcinki na terenie Galicji: Lwów – Czerniowce
Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna 
– budowana w latach 1869-1874
– główne odcinki na terenie Galicji: Przemyśl – Chyrów – Ustrzyki – Komańcza –
Łupków – tunel graniczny







Koleje żelazne


Dniestrzańska Kolej Żelazna
– budowana w latach 1870-1872
– główne odcinki: Chyrów – Stryj; Drohobycz – Borysław
Kolej Arcyksięcia Albrechta
– budowana w latach 1871-1875
– główne odcinki: Lwów – Stryj – Stanisławów 
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Struktura wielkości miast w Galicji w latach 1869 i 1910.







Urbanizacja
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Ludność w mieście i na wsi w Galicji w latach 1869 i 1910 (w procentach).







Urbanizacja
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