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Wystąpienie Jerzego  Mańkowskiego na Seminarium z cyklu Rozwój obszarów wiejskich. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu. 

                            Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

                            Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji. 

                           Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

 

Byli właściciele i dzierżawcy bronią swoich praw obywatelskich i przyszłości 
obszarów wiejskich. 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, to znaczy stowarzyszenia rolników na 
ziemi dalej „wirtualnej” i ich potomków, chcę podziękować organizatorom Seminarium za 
gościnność i udostępnienie nam trybuny do przekazania naszych poglądów. To w tym 
Muzeum znajdują się uporządkowane informacje na temat majątków naszych przodków, 
(co nie znaczy że szukamy tutaj naszego miejsca ),  to Panowie Geodeci, przez swoją 
precyzyjną pracę, są strażnikami informacji o zasobach ziemskich i prawie własności, 
wpisywanych przez wieki, broniąc prawdy i uczciwości.  

Nie będę wchodził w szczegóły  proponowanych zmian do ustawy dotyczącej 
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, bo są do tego lepsi specjaliści i prawnicy. Tu nie 
chodzi o polemikę co do paragrafów prawnych, ale o zasady, metodę legislacyjną i 
przyszłość Polski. Prawo buduje się na faktach i wizji a nie wizję na zmiennym i 
nieczytelnym prawie. Nim zaczniemy bronić paragrafów, postarajmy się uzgodnić  co 
można by zrobić dla obszarów wiejskich, mając przed sobą tą strategię kierunku w jakim 
powinny one zmierzać . 

1. Odzyskanie wolności, wejście do Unii Europejskiej, modernizacja Polski i konkurencja 
światowa, wymagają nie tylko mądrej polityki gospodarczej ale i zmian mentalności. 
Trzeba się bronić przeciwko procesom legislacyjnym opierających się na przestarzałej 
mentalności i metodach: działania odgórne, chaotyczne ruchy, upolitycznianie, brak 
informacji od dołu, brak dialogu ze stronami i przede wszystkim brak zrozumienia pojęć 
ekonomicznych i zaufania do mądrości sektora prywatnego. 

2. Obszary wiejskie nie dostosowują się wystarczająco szybko do procesów zmian w 
gospodarce światowej, bo  istnieje polityczny lęk  co do swobody decyzji na poziomie 
samorządowym, jest za mało wsparcia dla tych procesów i oparcia się na sektorze 
prywatnym, nadmierne uzależnienie od dotacji Unijnych, które nie zachęca do myślenia w 
kontekście konkurencji i przedsiębiorczości. Co stanie się kiedy,  z powodu kryzysu i 
nadmiernej biurokracji, te dotacje stopnieją ? I na koniec, to co nas najbardziej dotyczy, że 



obrót ziemią jak i korzystne zagospodarowanie ziemi,  są zablokowane przez 
nieuregulowane sprawy własnościowe. 

3. Dlatego, tak jak w każdej nowoczesnej demokracji, czas  wyjść z roli ofiar polityki 
Rządowej i mobilizować  uczestnictwo wszystkich sfer społecznych i gospodarczych , w 
przygotowaniu mocnej i nowoczesnej gospodarki dla  Polski. 

Zdania ze strategii dla Polski 2030: ……..str. 300 (sprawne Państwo); 302 (jak zbudować); 
330 (Komunikacja i dialog; 339 (dylemat dla Polski); 340 (więzi i wartości); 244 (rolnictwo 
coraz mniejsze znaczenie dla wsi); 247 (dostosowanie do wymogów współczesnej 
gospodarki); 256  (koszty restrukturyzacji i bierność);  

343 (niedostatek kapitału społecznego). Obecna sytuacja ma źródło w historii Polski, bierze 
się z braku suwerenności, wojen na terenach ……gdzie kształtowała się polska tradycja i 
kultura,  niszczenia polskich elit i tożsamości oraz będących tego konsekwencją, dramatów 
i traum społecznych. Trudna sytuacja Polski spowodowała, że poziom edukacji 
obywatelskiej, jest niski, elity się nie wykształciły, tradycyjna rola inteligencji jako klasy 
kreatywnej jest ograniczona.”;  str. 344 (kapitał społeczny wymaga wzmocnienia); str. 345 
(Potrzebne jest uzupełnienie istniejącego kapitału przetrwania i adaptacji o kapitał 
rozwojowy oparty na wartościach postmaterialistycznych.;  str. 348 (kapitał społeczny a 
warunki życia);  str. 349 (zaufanie między ludźmi); str. 360 (potencjał kulturowy 
niedoceniony);  str. 374 (dryfujemy albo modernizacja). 

4. Jak wkomponowuje się w tą sytuację część społeczeństwa reprezentowana przez Polskie 
Towarzystwo Ziemiańskie? 

Jest to grupa byłych właścicieli ziemskich i ich potomków, tak zwanych  „ziemian”, 
pokrzywdzonych przez dekrety Stalinowskie i istniejące do dziś stereotypy  i wymyślane 
argumenty kontynuujące tą niesprawiedliwość. Nie będę obrażał Państwa inteligencji 
przypominając  okoliczności historyczne i polityczne, bo jest to sprawa tak oczywista,  że 
trzeba mieć sporo złej woli aby ją negować. Ta grupa reprezentuje dziś w Polsce i zagranicą 
jakieś 1,5 miliona  osób, których Państwo nie potrafi uwzględnić w swoich planach rozwoju 
gospodarczego. Ludzie wykształceni, często z kapitałem rodzinnym i ludzkim, potrzebujący 
powrotu do korzeni, motywowani, aby na swojej własności działać dla społeczeństwa i 
gospodarki, jeżeli jest to realne. Ale żeby  coś dawać z siebie, trzeba produkować. Aby coś 
zacząć, trzeba aktywów, pomysłów, kapitału, motywacji i umiejętności. Wystarczy aby 
odpowiednia ustawa  oddała, tym którzy tego chcą i tam gdzie jest to możliwe, aktywa  lub  
„rekompensaty”  a reszta ruszy sama.  

Tak, dziś „ziemianie” atakują „ bo za długo czekali  na niewykonane obietnice, na 
poszanowanie ich pełnych praw obywatelskich, na zrozumienie,  że nie są kosztem a 
inwestycją, na wykorzystanie ich umiejętności, a nie tylko zasług historycznych. Polskie 
Towarzystwo Ziemiańskie ma  w tym działaniu obowiązek  pomóc, w informowaniu, w 
spieraniu inicjatyw, negocjowaniu. Od  Rządu oczekujemy wizji, odwagi i poważnej  pracy 



legislacyjnej, przy pomocy i szacunku opinii poszkodowanych (tak jak Kościół potrafił 
doprowadzić do zmian dla niego korzystnych, w obronie swoich praw). Uważam osobiście 
że reprywatyzacja może być tylko dokończona w formie paktu społecznego, na podstawie 
świadomych decyzji i przejrzystych informacji, w którym każda ze stron zrezygnuje z czegoś 
dla dobra kraju. Tymczasem raport NIK’u na temat reprywatyzacji, uwidacznia brak 
informacji merytorycznych,  brak wiedzy co do intencji naszej  grupy, tendencje w 
Administracji do obejścia prawa, korupcję i faworyzowanie niektórych grup społecznych, 
żerujących na cudzym. To powoduje brak zaufania do Państwa i zaniechanie 
konstruktywnego dialogu. 

5. Ten ostatni punkt połączony z  kryzysem gospodarczym i problemami budżetowymi, 
które wymykają się z pod kontroli, powodują, że czas wstrzymać lub odwrócić bieg  
procesów legislacyjnych, które są tylko kosmetyczne i nie doprowadzają do realizacji celów 
i wpierw uporządkować w głowie jak i w papierach, co chcemy dokonać i jak to zrobić  w 
sposób korzystny dla Polski i dla stron. 

6. Obecna propozycja ustawy o rekompensatach, nie przewiduje zwrotu w naturze tam 
gdzie jest to możliwe, co jest całkowitym dobiciem tej grupy społeczeństwa, pozbawiając 
ich korzeni i robienie z nich rencistów, a nie aktywnych uczestników w gospodarce, czym 
się wykazali w przeszłości. Jest to samobójcze dla kraju. Z drugiej strony  nędzna 
rekompensata ma pozwolić  zaliczyć ją, tym którzy chcą skorzystać z prawa pierwszeństwa 
nabycia, na wykup swojego, co jest tylko możliwe przy wsparciu banków i sektora 
prywatnego, sparaliżowanych przez obecny kryzys.  

7. Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,  
Ministra Sawickiego, tak samo powodują nasz niepokój, bo zachęcają ANR do panicznej 
wyprzedaży ziemi  nie dają wystarczająco jasnej gwarancji,  że część która powinna być 
blokowana roszczeniami, nie wymknie się z tej puli, która miałaby służyć do pierwszeństwa 
nabycia, lub zwrotu. Nacisk na ograniczenie powierzchni dzierżawy jak i nawoływanie do 
wykupu ziem, w tym okresie kryzysowym, wygląda na mało rozsądne i zachęca raczej tych 
którzy mają kapitał, to znaczy obcokrajowców i fundusze zagraniczne , do wykupu, 
chowając się za plecami polskich rolników, aż do momentu zezwolenia na całkowity obrót 
ziemią. I tak obywatele niektórych krajów mają już od 2004 r. mają  prawo zakupu ziem po 
3 lub 7 letniej  dzierżawie i legalnym zamieszkaniu w Polsce.  

8. Ziemia i majątki to nie tylko rolnictwo, ale i rekreacja, turystyka,  czysty przemysł, usługi, 
mieszkalnictwo lub inne potencjalne przekwalifikowania ziemi rolnej, przy nowych 
zapotrzebowaniach i zmniejszeniu populacji aktywnej w rolnictwie. Zaczyna się liczyć 
przyszłość obszarów wiejskich, a nie tylko „dzisiaj „dla  rolników, jako potencjalnych 
wyborców. Dlaczego te zmiany mają służyć łataniu dziur w budżecie nieudolnego Państwa 
a nie w budowie aktywności małej i średniej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
wokół większych rentownych projektów? 



9. Z taką przyszłością, twierdzimy,  że jest miejsce a nawet niezbędny powrót potomków 
tych, którym zabrano własność,  nie aby odtwarzać to samo co było, ale wprowadzić ich 
historyczne lub nowe doświadczenia i motywację do rewitalizacji obszarów wiejskich. Jest 
to ten kapitał społeczny o którego braku mówi Strategia dla Polski 2030. 

W tym kontekście, powtarzam, współpraca z dzierżawcami, (tak jak mamy członków PTZ 
którzy są już dzierżawcami), jest naturalna. Chodzi o  połączenie dzisiejszej aktywności i 
przedsiębiorczości  z tą zakodowaną historycznie gospodarnością i poczuciem 
odpowiedzialności, oparte na stabilnym prawie własności i systemie wartości. To było 
podstawą naszej tożsamości i sukcesów w dziejach Polski. To jest dzisiaj potrzebne w 
modernizacji i aktywizacji obszarów wiejskich. Jest  to zgodne z praktykami innych krajów 
w których tradycja i nowoczesna gospodarka rolna współpracują, a zasady zdrowej i 
racjonalnej gospodarki obowiązują. Stabilność  umów, elastyczność w dostosowaniu do 
konkurencji, przewidywalność  pozwalająca na inwestycje, podział korzyści jak i 
odpowiedzialności stron, co daje miejsca pracy, owoce społeczne i zapewnia rozwój wsi. 
Rolą Rządu jest nadzorowanie nadużyć  a nie ingerowanie w każdą dziedzinę swobody 
gospodarczej. Jest zrozumiałe że trzeba dać szanse wszystkim ale nie starą metodą 
zabierając tym co produkują, a dając tym którzy do tego są nieprzygotowani. Taki był 
wynik pseudo reformy rolnej w 1944 roku, której skutki odczuwamy do dziś. 

10. Projekt ustawy o rekompensatach mówi do nas: „macie Panowie ograniczony czas aby 

udowodnić waszą własność (bo my nie wiemy co zabraliśmy); zakończyć wasze rodzinne kłótnie, to 
znaczy postępowania spadkowe (po ponad 60 latach) , mając nadzieję że się nie dogadacie lub nie 
będzie was na to stać; wycenić jaka jest wartość waszych majątków według naszych stawek i 
zadecydować czy wolicie marną rekompensatę rozłożoną na 15 lat, albo nic,  jeżeli nie będzie na to 
środków w  Budżecie Państwa; albo wybieracie  kosztowną i długą  drogę procesową, bez 
gwarancji sukcesu. Możecie nawet zaliczyć obiecaną rekompensatę   na poczet  prawa 
pierwszeństwa nabycia. Ale my i tak  będziemy sprzedawać w międzyczasie co się da, aby łatać 
Budżet, pobierać środki z rezerwy reprywatyzacyjnej, unikać zadłużenia Państwa, bo deficyt 
wzrasta niebezpiecznie. Damy wam na papierze kilka procent wartości na naszych warunkach, 
potem  załatwimy sobie dobry interes z kolegami i tymi którzy dysponują kapitałem, 
przekształcając ziemie rolne, których wartość wzrośnie dziesięciokrotnie.” 

 Jest to nie tylko dokończenie woli Stalina, ale i branie byłych i uczciwych właścicieli za idiotów. 
Wymaga się od nas  bezmyślnych decyzji przy braku przejrzystości informacji od strony 
Administracji, przy braku kontaktu z samorządami, bo nas ustawiono na marginesie społeczeństwa,  
przy braku informacji i kontaktu z dzierżawcami aby ustalić wspólny interes, bankami i 
potencjalnymi partnerami prywatnymi. Każdy z nas musi wiedzieć czy jego były majątek lub  jego 
część ma potencjał gospodarczy, czy są problemy ludzkie, sytuacje nieodwracalne, jak dogadać się z 
dzierżawcami i wspierać ich pozytywne działania? Czy nie mając pomysłów i wsparcia nie wystawia 
się na bankructwo i podatki, które wyssają jego ostatnie oszczędności. Czy to jest dobra propozycja 
? Czy to jest uczciwa propozycja? Czy tak ma działać  nowoczesne Państwo, członek Unii 
Europejskiej i jej systemu wartości?  



Ale  „ to niewygodne  ziemiaństwo” zawsze miało coś w sobie, co pozwalało spojrzeć  na sprawy 
osobiste z  dystansem, dla dobra Polski. W tych sprawach również;   lecz tym razem chodzi o zasady 
i szacunek dla społeczeństwa. To co nam przygotowano, może spotkać każdego innego który 
osiągnie sukces, niezależnie od poglądów politycznych. 

11. Myślę że dziś,  chodzi nam głównie o zmianę stylu działań legislacyjnych, dialogu i uczestnictwa 
społeczeństwa, w tym,  tych niesprawiedliwie wypędzonych, odizolowanych  od swoich korzeni, 
poszkodowanych i odsuniętych od  nabytej przez generacje umiejętności. Blokowanie 
niesprawiedliwych i nieudolnych ustaw jest obowiązkiem. Nie chodzi tu o egoizm  grup nacisków, 
ale o wypracowanie sytuacji w której nie byłoby pojęcia „Rządzący przeciw obywatelom” ale 
„Rządzący dla obywateli”. Obywatele potrafią odwdzięczać się społeczeństwu i Państwu w które 
wierzą. Jest to fundament Gospodarki. To zaufanie potrzebuje tak jak wspomniałem na wstępie,  
informacji od dołu, wizji gospodarki, narzędzi i wiedzy, która doprowadza do konsensusu na 
zasadach obiektywnych, a nie upolityczniania. Trzeba  trochę więcej pracy i mniej mętnej wody. 
Jest to nasz wielki  wspólny wysiłek obrony demokracji i modernizacji  Państwa, w tym wsi, na 
której tak zależy ekipie Premiera, która przygotowała Strategię dla Polski 2030. Dzisiaj wszyscy 
wyczuwają  taką potrzebę, nawet o tym piszą, ale działania są dalej sprzeczne. Czy nie czas  
pokazać,  że potrafimy działać inaczej, niż tak jak nas nauczył towarzysz Stalin? 

 


