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STRESZCZENIE

Niniejsza praca przedstawia dzieje dóbr ziemskich narodowych Wiszniów (obecna 

nazwa Wiśniew) w latach 1807-1868. Pierwsza data wskazuje na koniec istnienia starostwa 

niegrodowego Wiśniewskiego, pozostałości po czasach Rzeczypospolitej, i rozpoczyna tym 

samym nową organizację dóbr narodowych, ukształtowanych ostatecznie w formie ekonomii 

Wiśniew. Drugi termin wyznacza koniec istnienia, tym razem tej ostatniej jednostki 

gospodarczej, spowodowany przejęciem jej folwarków na donację dla rosyjskiego oficera 

Maniukina. Tworzenie ekonomii było pruskim sposobem zarządzania dobrami rządowymi, 

powielonym przez władze Królestwa Polskiego. W tym przypadku polegało to na tym, że do 

folwarków upadłego starostwa niegrodowego. składającego się z klucza Wiśniewskiego i 

domanickiego, zostały przyłączone w latach 1819-1825 sąsiednie folwarki rządowe 

Mościbrody, Wołyńce i Zbuczyn. Największy z nich Wiśniew, stanowił naddzierżawę, a 

pozostałe - dzierżawy. Skład wspomnianej ekonomii, na przestrzeni półwiecza, ulegał 

zmianom, a były one konsekwencją odłączania od nich części dóbr, którymi obdarowywano 

oficerów rosyjskich zasłużonych w tłumienia polskiego powstania. Folwarki w Wiśniewie i 

Mościbrodach utworzyły majorat Korffa (po kilku latach zostały jednak zwrócone), dobra 

Domanice włączono do donacji Dąbie nadanej Obruczewowi, natomiast folwark Zbuczyn 

oddano na własność Mielnikowowi. Jedynie dwór Wołyńce stanowił samoistną dzierżawę, ze 

względu na przeznaczenie jego obszaru na zakład hodowli bydła rządowego rasy 

kałmagórskiej.

Od 1846 r. folwarki Wiśniew, Mościbrody i wspomniane wcześniej Wołyńce, były 

przedmiotem dzierżawy, ale i one w 1868 r. zostały oddane w całości na majorat Maniukina. 

Odtąd stały się majątkiem prywatnym, aż do 1919 r.

Powyższą tematykę przedstawiono w siedmiu rozdziałach. W pierwszym ukazano 

organizację i funkcjonowanie dóbr rządowych w XIX wieku na przykładzie wymienionej 

ekonomii, ze szczególnych uwzględnieniem zasad jej powstania i egzystowania. W kolejnych 

pięciu (do szóstego) zaprezentowano działalność każdego z folwarków ze zwróceniem uwagi 

na kolejnych posesorów i sytuacji ekonomicznej tych majątków. Ukazano też relacje 

istniejące między dworem a wsią oraz dzierżawcą a chłopami, ze szczególnym 



uwzględnieniem obowiązku pańszczyźnianego, przeprowadzonej kolonizacji i oczynszowania 

włościan oraz ich uwłaszczenia. Przedstawiono także wpływy carskiej polityki na dobra 

narodowe, w tym na oddawanie folwarków w arendę, ich działalność i postawy posesorów. 

Ukazano też stosunek władz nadzorczych wobec dzierżawców, włościan i donatariuszy. W 

ostatnim siódmym opisano z kolei zasady tworzenia i funkcjonowania donacji, na przykładzie 

majoratu Korffa.

Zaprezentowano również wpływ działań wojennych z 1831 r., a następnie 

konsekwencji popowstaniowych na sytuację ekonomii Wiśniew i jej folwarków.


