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Pocz tek XX w. w Królestwie Polskim charakteryzował si  szybkim tempem 
przemian cywilizacyjnych, zwi zanych z procesami modernizacji ycia społe-
cznego i ekonomicznego. Procesy modernizacji obj ły tak e kobiec  cz  
społecze stwa i oznaczały przede wszystkim wzrost aktywno ci w sferze ycia 
prywatnego i publicznego1. Stopie  i zakres aktywizacji zale ały od miejsca 
zajmowanego w hierarchii społecznej, uwarunkowa  rodowiskowych, a tak e 
indywidualnych losów.  

W ród aktywnych kobiet nie zabrakło przedstawicielek warstwy ziemia -
skiej, które przyst piły do działa  organizacyjnych, podejmowanych na terenie 
całego Królestwa Polskiego. W tym celu powołały jedn  z pierwszych na 
wiecie i pierwsz  na ziemiach polskich kobiec  organizacj  rolnicz , któr  

nazwały Zjednoczonym Kołem Ziemianek (ZKZ)2. Nazwa organizacji 
symbolizowała istotn  ide  ruchu ziemianek, wyra aj c  si  w prze wiadczeniu 
o konieczno ci poł czenia indywidualnych wysiłków i przedsi wzi  podejmo-
wanych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Według opinii ziemia skich 
działaczek, owe indywidualne i lokalne inicjatywy miały szanse pełnej realizacji 

                                                 
* Ewelina Kostrzewska, mgr, jest doktorantk  w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej 

XIX/XX w. Uniwersytetu Łódzkiego. 
1 T. Kitzwalter, Procesy modernizacji a emancypacja kobiet na ziemiach polskich w XIX 

wieku, [w:] A. arnowska i A. Szwarc (red.), Kobieta i społecze stwo na ziemiach polskich w XIX w. 
Zbiór studiów, Warszawa 1990, s. 1–9. 

2 Pomimo i  w okresie ostatniego dwudziestolecia mo na zauwa y  znaczny wzrost liczby 
publikacji dotycz cych historii ziemia stwa polskiego,  w dalszym ci gu w cieniu zainteresowa  
pozostawały dzieje kobiecych organizacji rolniczych. Na ogół historycy wspominaj  o nich na 
marginesie swoich zainteresowa  badawczych. Czuj  si  zwolniona z obowi zku szczegółowego 
omawiania stanu literatury, poniewa  pisałam o tym w innym miejscu (zob. E. Kostrzewska, Ruch 
organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na pocz tku XX wieku, Łód  2007). Niniejszy tekst 
stanowi fragment szerszych analiz, podj tych przeze mnie nad dziejami ziemia skich  organizacji 
kobiecych w Królestwie Polskim.  
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tylko pod warunkiem poł czenia wysiłków i nadania im charakteru działalno ci 
zbiorowej, realizowanej w obr bie stowarzyszenia. Organizacja stanowi  zatem 
miała sum  prac poszczególnych kobiet, zł czonych wspólnymi ideami, celami  
i programem działania, a jednym z jej zada  było wsparcie oraz koordynacja 
inicjatyw lokalnych.  

W miar  rozwoju organizacji, działaczki szczebla centralnego podejmowały 
si  pełnienia ról inspiratorek działa  zbiorowych na szczeblu lokalnym. Tak 
wi c ZKZ poszerzało swoj  działalno  na drodze inicjatyw zarówno 
oddolnych, jak i odgórnych. Dla poznania dziejów ZKZ szczególnie wa ne jest 
dokonanie rekonstrukcji jego struktur prowincjonalnych. Rodzi to postulat 
prowadzenia bada  regionalnych, pozwalaj cych na prze ledzenie całej 
zło ono ci lokalnych społeczno ci3. Jednak, jak dot d, takie badania dziejów 
ZKZ były podejmowane w znikomym wymiarze.  

Celem niniejszego szkicu jest próba opisu działalno ci ZKZ, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na oddolne inicjatywy ziemianek z okolic Szadku w powiecie 
sieradzkim, guberni kaliskiej4, które na pocz tku XX w. utworzyły kółko, 
nazywaj c je Szadkowskim. W artykule starano si  zredukowa  cz  
faktograficzn  i skupi  si  na ukazaniu specyfiki regionu sieradzkiego  
(w miar  jak pozwalaj  na to dost pne i wykorzystane w tym tek cie materiały 
ródłowe)5.  

Ruch organizacyjny ziemianek miał rodowód konspiracyjny, a jego inicja-
tork  była Maria z Jaroci skich Janowa Kleniewska (1863–1947), jedna z naj-
bardziej aktywnych polskich działaczek ziemia skich6. Korzenie rodzinne Marii 
(poza miejscem urodzenia) wi zały j  z ziemi  sieradzk  i zaowocowały wielo-
letnimi kontaktami z ziemia stwem tego regionu, w znacznym te  stopniu 
zdeterminowały jej pó niejsz  aktywno  w kobiecych organizacjach rolniczych. 

                                                 
3 Zob. M. Szczepa ski, To samo  regionalna – w kr gu poj  podstawowych i metodologii 

bada , [w:] Badania nad to samo ci  regionaln , Łód –Ciechanów 1999. 
4 Zob. T. Marszał, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995. 
5 Podstaw  ródłow  pracy stanowi  artykuły programowe, teksty publicystyczne i korespon-

dencje ziemianek, zamieszczane na łamach wydawanych w Warszawie organów prasowych ZKZ. 
Pierwszym z nich był „ wiat Kobiecy”, który wydawano od 1905 r. Po jego zamkni ciu, rol  t   
w 1907 r. przej ł „Polski Łan”, a nast pnie „Ziemianka”. Na łamach tych periodyków zamieszcza-
no szereg artykułów programowych, tekstów publicystycznych i korespondencji członki  i współ-
pracowników organizacji. Dwa pierwsze tytuły organizacja adresowała nie tylko do ziemianek, ale 
tak e do czytelniczek spoza jej kr gów. „Ziemianka” natomiast miała form  biuletynu zwi zko-
wego i publikowano w niej przede wszystkim sprawozdania z posiedze  wydziałów ZKZ, 
rezolucje i programy działania organizacji, a tak e projekty bud etu i sprawozda  z rocznej działa-
lno ci. Poza pras  organizacyjn  w niniejszym artykule wykorzystano adresowane do sfery zie-
mia skiej dwa pisma: „Dobr  Gospodyni ” i „Wie  Ilustrowan ”.  

6 Por.  M. Kleniewska, Wspomnienia, oprac. W. Włodarczyk, Wilków 2002. 
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Fot. 1. Maria z Jaroci skich Janowa 

Kleniewska  
ródło: „Ziemianka Polska”1934  

 
Fot. 2. Herb rodziny Jaroci skich Jastrz biec 

ródło: T. Gajl, Polskie rody szlacheckie 
 i ich herby, Białystok 2003 

 
Maria urodziła si  w czerwcu 1863 r. w maj tku Wola Nied wiedzia  

w ówczesnym powiecie ł czyckim7. Pocz tek jej ycia przypadł na okres, kiedy 
w Królestwie Polskim trwało powstanie styczniowe, a w dworku jej rodziców 
ukrywano rannych powsta ców. Nale ała do pokolenia kobiet, które ju  od 
chwili narodzin uwikłane zostało w dramatyczne wydarzenia, determinuj ce los 
jednostki i całego społecze stwa, yj cego w okre lonych realiach history-
cznych8.  

Ojcem Marii był Józef Jaroci ski, a matk  Teodora tak e z Jaroci skich – 
córka Eufrozyny z D mbskich9 i Wojciecha Jaroci skiego10. Najwi kszy wpływ 

                                                 
7 Wola Nied wiedzia, wie  i folwark w parafii Wartkowice. W 1885 r. folwark  

w Nied wiedziej Woli obejmował 632 morgi ziemi; por. F. Sulimierski, B. Chlebowski,  
W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia skich, t. 7, 
Warszawa 1886, s. 70. 

8 Zob. D. D browska, Udomowiony wiat. O kobiecym do wiadczaniu historii, Szczecin 2004. 
9 D mbscy herbu Godziemba, cz  rodziny miała prawo do posługiwania si  tytułem 

hrabiowskim. Pradziadek Eufrozyny Kazimierz D mbski (zm. 1765 r.) był wojewod  sieradzkim 
i krewnym króla Stanisława Leszczy skiego. Po zawarciu mał e stwa z Jadwig  z D mbskich 
[D bskich] nabył od jej rodziny maj tek Zadzim, pó niejszy posag Eufrozyny. Zadzim pozostał  
w r kach D mbskich do bezpotomnej mierci brata Eufrozyny, Karola w 1832 r. Eufrozyna 
poprzez lub z Wojciechem Jaroci skim wniosła maj tek zadzimski do rodziny Jaroci skich. 
Eufrozyna zmarła w 1871 r.; por. A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 4, Warszawa 1901, s. 157–181; 
 t. 8, Warszawa 1905, s. 258. 
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na pó niejsze społecznikowskie pasje Marii miała babka Eufrozyna, wycho-
wuj ca wnuczk  w przekonaniu o przynale nym ziemia stwu obowi zku opieki 
i misji o wiecania ludu. Maria z powodu konfliktów mi dzy rodzicami, zako -
czonych ich rozstaniem, w wieku 4 lat przeniosła si  wraz z matk  do 
sieradzkiego mieszkania babki. Nadal jednak utrzymywała kontakty z ojcem 
gospodaruj cym w Woli Nied wiedziej i odwiedzała rodzin  matki, cz sto 
przebywaj c w dobrach zadzimskich11, nale cych do brata Teodory – Karola 
Jaroci skiego. Od wczesnego dzieci stwa wraz z babk  je dziła do Zadzimia  
i Kamionacza12, gdzie wspólnie odwiedzały okoliczne wsie, interesuj c si  
losem chłopskich rodzin.  

O tym okresie swojego ycia Maria pisała: Wtedy wła nie z babk  
odbywałam dalekie wycieczki do wsi i szcz liwa byłam, e mogłam nie  koszyk 
z lekami lub posiłkiem […] babka poci gała mnie bardzo sw  prac  społeczn , 
yciem czynnym ofiarnym. […] Wtedy zdecydowanie nabrałam umiłowania ludu, 

pracy z ludem, pracy nad jego o wiat 13. Wspomnienia z dzieci stwa  
i młodo ci, sp dzanych w sieradzkich dworach Jaroci skich, towarzyszyły Marii 
przez wszystkie lata jej społecznej aktywno ci. Po wyj ciu za m  za Jana 
Kleniewskiego, zamo nego ziemianina z Lubelszczyzny, Maria kontynuowała 
rodzinne tradycje opiekunki i wychowawczyni ludu. Przyst puj c do prac 
społecznych w rozległych dobrach m a, pisała: tradycje moje rodzinne 
przenosiłam na lubelski teren. […] Udzielałam si  chorym, ci głe odwiedziny 
pozwoliły mi dotrze  do najtajniejszych potrzeb chaty, poznałam psychologi , 
nastawienie i potrzeby. Wspominam ze czci  pami  mojej babki, która mnie 
jako dziecko, cz sto zabierała ze sob  na wie . Obecnie ówczesna praktyka […] 
tamto do wiadczenie przydało si  teraz ogromnie14. W innym miejscu 
pami tnika stwierdzała: odwiedzałam mieszkania [chłopów – E.K.], udzielałam 

                                                                                                                         
10 Jaroci scy herbu Jastrz biec nale eli do drobnej szlachty ziemi sieradzkiej. Wojciech 

Jaroci ski, o eniony z Eufrozyn , był dziedzicem Kamionacza i wła cicielem wniesionych przez 
on  w posagu dóbr zadzimskich. Dzi ki umiej tnemu gospodarowaniu, upadaj cy maj tek 

doprowadził do rozkwitu, rozpocz ł jego uprzemysławianie, odnowił dwór i park dworski 
ozdobiony fontannami. Zwolennik reform agrarnych, oczynszował chłopów i odnowił ich domy. 
Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Za udział w powstaniu styczniowym, 
skazany na półtora roku wi zienia w X pawilonie Cytadeli, zmarł  w 1865 r. , por. F. Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik..., t. 14, Warszawa 1895, s. 256; A. Boniecki, 
Herbarz..., t. 8, Warszawa 1905, s. 258; M. Kleniewska, Wspomnienia..., s. 17. 

11 Zadzim, wie , folwark i dobra w powiecie sieradzkim, stacja pocztowa Szadek. W 1885 r. 
maj tek zadzimski liczył 1384 morgi; por. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), 
Słownik..., s. 256. 

12 Folwark i wie  nad Wart  w powiecie sieradzkim; por. tam e, t. 3, Warszawa 1882, s. 777. 
13 M. Kleniewska, Wspomnienia..., s. 20–21. 
14 Tam e, s. 37–38. 



Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek 129

rad i wskazówek, nawiedzałam chorych jak niegdy  z babk  w Zadzimu  
i Kamionaczu15.  

 

 
Fot. 3. Pałac w Zadzimu (1913 r.) 

ródło: „Wie  Ilustrowana”1913 
 

 
Fot. 4. Dwór w Kamionaczu (1913 r.)  

ródło: „Wie  Ilustrowana”1913 
 
Zatrzymałam si  dłu ej nad przedstawieniem sylwetki Marii Kleniewskiej  

i jej zwi zkach z Sieradzkiem, poniewa  odegrały one wa n  rol  w biografii 
inicjatorki i współtwórczyni ruchu organizacyjnego ziemianek w Królestwie 
Polskim. Jednocze nie przykład Marii ukazuje mechanizmy tworzenia si  

                                                 
15 Tam e, s. 31. 
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powi za  i współpracy ziemianek z ró nych regionów Królestwa na bazie wi zi 
i tradycji rodzinnej. Do wiadczenia Marii zaowocowały jej aktywno ci  
organizacyjn . W 1895 r. podczas s siedzkiego zjazdu ziemianek w maj tku 
Kleniewskich w Kluczkowicach zach ciła je do podejmowania wspólnych prac 
o wiatowo-gospodarczych i patriotycznych na rzecz rodowiska wiejskiego.  
W tej inicjatywie Marii tkwiły korzenie pó niejszej, najliczniejszej w Królestwie 
Polskim, organizacji kobiecej, jak  było ZKZ16. W celu prowadzenia wspo-
mnianej działalno ci, ziemianki zach cane przez Kleniewsk  w czasie jej licz-
nych podró y, organizowały si  tworz c tajne kółka kobiece „Praca”17. 
Pocz tkowo działały one w rozproszeniu na terenie całego Królestwa. D c do 
koordynacji działalno ci kółek, ich członkinie starały si  corocznie spotyka   
w warszawskim mieszkaniu Kleniewskiej, gdzie pod pozorem imienin pani 
domu wymieniały do wiadczenia i kre liły plany dalszych prac18.  

Tajne kółka cz ciowo ujawniono tworz c w 1902 r. Delegacj  Gospody  
Wiejskich, działaj ca przy Sekcji Rolnej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu19. Od tego czasu ziemia skie akty-
wistki w zalegalizowanej formie kontynuowały prace o wiatowe i gospodarcze, 
a w konspiracyjnej – patriotyczne.  

Z Delegacj  współpracowały ziemianki z guberni kaliskiej, które kilka 
miesi cy wcze niej podj ły inicjatyw  organizowania s siedzkich zjazdów20, 
prawdopodobnie zainspirowane działalno ci  m skiego Stowarzyszenia Rolni-
czego Guberni Kaliskiej, które istniało od 1899 r.21 Wspomniana inicjatywa 
ziemianek kaliskich zasługuje na uwag , poniewa  w owym czasie w Królestwie 
Polskim niewiele kobiet z kr gów ziemia skich organizowało podobne 
spotkania. Udział w nich brały tak e ziemianki z powiatu sieradzkiego, z maj -
tków: Starce, D boł ka, Wolnica, Nowa Wie 22. Podczas spotka , odbywa-

                                                 
16 Pami tnik Zjazdu Kobiet Polskich odbytego w dniach 11 i 12 maja 1913r., Kraków 1913,  

s. 128; zob. K. Konarski, Ruch stowarzyszeniowy w Warszawie w latach 1906–1915 (w wietle akt 
kancelarii gubernatora warszawskiego), [w:] S. Tazbir (red.), Z dziejów ksi ki i bibliotek  
w Warszawie, Warszawa 1961, s. 491–524. 

17 M. Kleniewska, Wspomnienia..., s. 38–39. 
18 I. K., „Praca”, „ wiat Kobiecy” 1905, nr 50, s. 563; Z. Jankowska, Organizacja ziemianek  

i jej działalno , [w:] J. Lutosławski (red.), Ksi ga Pami tkowa na 75–lecie „Gazety Rolniczej”,  
t. 1, Warszawa 1938, s. 177. 

19 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zbiory Haliny Doria-Dernałowicz;  
M. Kleniewska, Sprawozdanie z Delegacji Gospody  Wiejskich przy Muzeum Przemysłu i Handlu, 
rkps. 1307, k. 16; I. K., Sprawozdanie (zebranie ogólne „Koła gospody  wiejskich”) dnia 7 Grudnia 
1905 r., „ wiat Kobiecy” 1905, nr 50, s. 562. 

20 Astolf., Trzecie zebranie Pa  Wiejskich gub. Kaliskiej. Sprawozdanie własne „Dobrej 
Gospodyni”, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 7, s. 51–52. 

21 J. Barty , Kółka rolnicze w Królestwie Polskim, Warszawa 1974, s. 36. 
22 Tam e, s. 51; Czwarte zebranie Pa  Ziemianek, Sprawozdanie własne „Dobrej Gospodyni”, 

„Dobra Gospodyni”1902, nr 20, s. 155; Pi te zebranie Pa  Ziemianek gub. Kaliskiej. 
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j cych si  ka dorazowo w innym maj tku, ich uczestniczki wymieniały 
do wiadczenia, dotycz ce praktycznych porad prowadzenia domu i wiejskiego 
gospodarstwa kobiecego. Podczas zebra  ziemianki wygłaszały referaty, 
omawiaj ce np. organizowanie porz dków domowych, prowadzenie gospodar-
stwa (głównie w zakresie ogrodnictwa, hodowli, mleczarstwa), wychowanie 
dzieci, a tak e sposoby post powania ze słu b  domow . Tworzyły tzw. biblio-
teczki lataj ce (ksi gozbiory przenoszone z dworu do dworu), jak pisały, maj ce 
im zapewni  zapoznanie si  z nowymi utworami, o które nieraz trudno na 
prowincji23. Ziemianki, zainteresowane prac  we własnych dworach i maj tkach, 
nie zapominały o pozostałych mieszka cach wsi. Urz dzały nie tylko loterie 
fantowe na cele dobroczynne, ale zgodnie z ide  pracy nad ludem, organizowały 
kursy o wiatowe, pogadanki z zakresu zdrowotno ci, higieny i czysto ci.  

W grudniu 1905 r. ziemianki Królestwa Polskiego poł czyły Delegacj  i taj-
ne kółka „Praca”, powołuj c ZKZ z siedzib  w Warszawie24. Interesuj ce, e 
decyzj  o jego utworzeniu podj ły przed wej ciem w ycie zliberalizowanych 
przepisów o stowarzyszeniach i zwi zkach, wykorzystuj c istniej ce ju  lokalne 
struktury organizacyjne25. W marcu 1907 r. władze rosyjskie zalegalizowały 
statut organizacji, która otrzymała urz dow  nazw : Stowarzyszenie Zjedno-
czonych Ziemianek, jednak jej członkinie w dalszym ci gu okre lały j  mianem 
ZKZ26. Zgodnie ze statutem była to organizacja kobieca, obejmuj ca swoim 
zasi giem teren całego Królestwa Polskiego, z prawem zakładania kółek pro-
wincjonalnych w poszczególnych guberniach27.  

W czasie tworzenia struktur ZKZ do stowarzyszenia przyjmowano wcze niej 
funkcjonuj ce koła ziemianek. Ziemianki, zgłaszaj ce akces do organizacji, 
mogły by  przyjmowane bez konieczno ci przegłosowywania tej decyzji pod-
czas walnych zjazdów. W ten sposób w szeregi ZKZ wst powa  mogły 
członkinie kółek, które co najmniej w ¾ liczby swych członki  zgłosiły ch  
przynale no ci do stowarzyszenia. Interpretowano to jako przywilej, z którego  

                                                                                                                         
Sprawozdanie własne „Dobrej Gospodyni”, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 22, s.172; Pi te 
zebranie Pa  Ziemianek gub. Kaliskiej. Sprawozdanie własne ,,Dobrej Gospodyni”. Doko czenie, 
„Dobra Gospodyni” 1902, nr 23, s. 180. 

23 Czwarte zebranie Pa  Ziemianek…, s. 155.  
24 E. Kostrzewska, Ruch..., s. 28–49.  
25 Władze rosyjskie wydały przepisy o zwi zkach i stowarzyszeniach w marcu 1906 r.; por.  

K. Grzybowski, Historia pa stwa i prawa. Od uwłaszczenia do odrodzenia pa stwa, t. 6, 
Warszawa 1982, s. 138. 

26 R., Ustawa została zatwierdzona, „Polski Łan” 1907, nr 10, s. 81; por. te  M. Kleniewska, 
Wspomnienia..., s. 39 oraz S. Jankowski, Towarzystwa i zwi zki rolnicze, [w:] S. Janicki (red.), 
Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Warszawa 1918, s. 590. 

27 Archiwum Pa stwowe w Lublinie, Lubelski Gubernialny Urz d ds. Stowarzysze  (1906–
1915), sygn.59, Obszczestwo Sojedliniennych Ziemli edielic, Ustawa Stowarzyszenia 
Zjednoczonych Ziemianek.  
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w grudniu 1906 r. skorzystały członkinie kółka Szadkowskiego28. Podkre li  
nale y, e spo ród tak wyró nionych czterech kółek, dwa znajdowały si  w gu-
berni kaliskiej. S dzi  mo na, e z jednej strony potwierdzało to spostrze enia 
Kleniewskiej o szczególnej aktywno ci ziemianek z tego regionu29, a z drugiej 
wiadczyło o ich gotowo ci do wst pienia w szeregi ziemia skiej organizacji 

kobiecej oraz akceptowaniu jej programu i zało e  ideowych. Wydaje si , e 
ziemiankom z guberni kaliskiej, przede wszystkim z powiatu sieradzkiego, 
szczególnie bliskie były koncepcje paternalistycznych relacji z chłopami oraz 
hasła solidaryzmu społecznego i narodowego. Zgodnie z t  ideologi  starano si  
podejmowa  prace o wiatowo-rolnicze, zmierzaj ce do modernizacji wsi, i wy-
cisza  antagonizmy społeczne. Propagowany przez ZKZ patronacki model 
relacji mi dzy dworem a wsi  starano si  realizowa  w znacznej cz ci według 
wzorów znanych z zaboru pruskiego, granicz cego z Kaliskiem. Nie zapomina-
no te , e celem nadrz dnym tych działa  była obrona polsko ci i przeciwsta-
wianie si  wynaradawiaj cej polityce zaborców.  

Nowo powołana organizacja miała charakter zawodowo-gospodarczy oraz 
społeczno-wychowawczy i o wiatowy. Powodowało to wytyczanie wielu celów 
i ró norodno  podejmowanych prac. W latach 1895–1918 w działalno ci 
organizacji dominowały dwa główne kierunki zainteresowa . Pierwszy wi zał 
si  z prac  z wło ciankami – organizowaniem o wiaty (w tym nielegalnego 
nauczania), budzeniem uczu  patriotycznych, podnoszeniem poziomu ycia 
codziennego. Drugi kierunek dotyczył problemów kobiet ze sfery ziemia skiej: 
rodziny, domu, gospodarstwa, edukacji, obyczajowo ci, relacji kobieta – 
m czyzna w kontek cie stosunków rodzinnych i pełnionych ról społecznych30. 
Ta dwutorowo  działalno ci znajdowała swoje odbicie w strukturze organiza-
cyjnej ZKZ31 oraz formach podejmowanych prac. Szczególny nacisk kładziono 
na samodzielno  ekonomiczn  kobiet i konieczno  aktywizacji ich działal-
no ci społecznej (obywatelskiej).  

Taki te  cel przy wiecał pracom, prowadzonym przez członkinie kółka 
Szadkowskiego, którego genez  ł czy  mo na z indywidualnymi inicjatywami 

                                                 
28 Poza kółkiem szadkowskim, w ten sposób przyj to do ZKZ członkinie kółek: chełmskiego 

w tym e powiecie, aleksandrowskiego w powiecie piotrkowskim i lutomierskiego w powiecie 
łaskim. Uchwały zebrania delegatek z dn. 9 grudnia 1906 r., „ wiat Kobiecy” 1906, nr 51/52,  
s. 497. 

29 M. Kleniewska, Wspomnienia..., s. 27. 
30 Por. E. Kostrzewska, ony, matki gospodynie. Wizerunki kreowane na łamach ziemia skiej 

prasy kobiecej w Królestwie Polskim na pocz tku XX w., [w:] S. Pytlas, J. Kita (red.), Historia. 
Społecze stwo. Gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy 
naukowej, Łód  2006, s. 157–173. 

31 W ramach organizacji ziemianki ł czyły si  w kółka nazywane rzeczywistymi, a wło cianki 
grupowano w kółkach czynnych. W 1914 r. ZKZ zrzeszało 1,6 tys. ziemianek i ponad 3,5 tys. 
wło cianek. Co kółka nasze robiły w ci gu 1913 r., „Ziemianka”, marzec 1914, z. 6, s. 98. 
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podejmowanymi przez ziemianki, zwi zane z maj tkami znajduj cymi si   
w okolicach Szadku, cho  nie zawsze w granicach administracyjnych guberni 
kaliskiej. Cz  z nich brała udział we wspomnianych ju  spotkaniach ziemianek 
oraz współpracowała z Delegacj  Gospody  Wiejskich. wiadczy  to mo e  
o aktywnym uczestnictwie kobiet ze rodowiska ziemia skiego w yciu lokalnej 
społeczno ci, co potwierdzały cytowane wcze niej opinie M. Kleniewskiej.  

Interesuj ce s  te  uwagi na temat ycia społecznego mieszka ców Szadku  
i ziemian z jego okolic, które na łamach „Wsi Ilustrowanej” zamie cił Józef 
Leopold32, wła ciciel Rzepiszewa33. W 1913 r. pisał: Szadek ongi miasteczko 
pełne ycia […] dzi  zeszło do rz du osad wlok cych cichy, anemiczny ywot34. 
Dodawał te , e ziemianie z pobliskich dworów podejmowali starania 
zmierzaj ce do modernizacji wsi i o ywienia ycia społecznego35.  

 

 
Fot. 5. Dwór w Rzepiszewie (1913 r.) 

ródło: „Wie  Ilustrowana” 1913 
 

W ród animatorów ycia społecznego znajdowała si  siostra J. Leopolda – 
Stanisława Leopold, jedna z aktywniejszych członki  Szadkowskiego kółka 
ZKZ. W jego skład w latach 1910–1914 wchodziły tak e: Zofia Kremky – 
                                                 

32 Był on działaczem o wiatowym i społecznym, znanym tak e z zainteresowa  kolekcjo-
nerskich i bibliofilskich. W swoich zbiorach posiadał ryciny, numizmaty, porcelan  i meble.  
A. Tomaszewicz, Z zagadnie  ycia kulturalnego w latach 1793–1918, [w:] J. miałowski (red.), 
Szkice z dziejów sieradzkiego, Łód  1977, s. 362; E. Andrysiak, Leopold Józef, [w:]  
S. E. Polanowski, H. Molenda (red.), Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, 
Kalisz 1993, s. 19–20; A. A. Leopold, Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski”2002,  
t. 2, s. 53–54. 

33 Zob. S. Graeve, L. de V. Jacques (oprac.), Przewodnik po guberni kaliskiej, cz. 2, Warszawa 
1912.  

34 J. Leopold, Ziemia Szadkowska w Sieradzkiem, „Wie  Ilustrowana” 1913, z. 4, s. 17. 
35 Tam e, s. 21. 
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przewodnicz ca, Jadwiga Romocka – sekretarz, członkinie – Zuzanna  
z Wituskich Bobrownicka, Maria Czarnowska, Maria z Bobrownickich 
Chrzanowska, Maria z Milewskich Drecka, Lipi ska, Zofia Maternicka, Hanna 
Wituska36. Zauwa y  nale y, i  do 1913 r. było to jedyne kółko, działaj ce na 
terenie powiatu sieradzkiego. W tym roku ziemianki zorganizowały kółko 
D brówkowskie, w skład którego wchodziły tak e wło cianki37, nieobecne  
w kółku Szadkowskim. Ogółem w latach 1910–1914, w guberni kaliskiej 
działało 14 kółek ZKZ, a ich zasi g terytorialny obejmował na ogół obszar 
jednego powiatu38.  

Członkinie kółka Szadkowskiego, podobnie jak cała organizacja ZKZ, 
prowadziły działalno  gospodarcz , społeczn , kulturaln  i o wiatow . Zgodnie 
z zasad  dwutorowo ci prac, podejmowały je w ród ziemianek i wło cianek. 
Bez wzgl du na charakter swoich działa , zawsze zawierały one elementy edu-
kacji. Jedn  z pierwszych inicjatyw ZKZ było zorganizowanie szkoły rolniczej 
dla chłopskich córek w Mirosławicach, powiat kutnowski39. Podstaw  finanso-
wania działalno ci szkoły były coroczne składki, wnoszone przez członkinie 
ZKZ; ofiarodawczynie podzielono na opiekunki honorowe – wnosz ce 100 rubli, 
opiekunki popieraj ce – 5 rubli, opiekunki rzeczywiste – 2 ruble, opiekunki 
zwyczajne – 1 rubel40. Cz sto nie przestrzegały one zasad tej kategoryzacji, np. 
Stanisława Leopold zadeklarowała coroczne wpłaty w wysoko ci 3 rubli41,  
a ziemianka z maj tku D bołeka, Białecka na potrzeby szkoły w imieniu człon-
ki  kółka Szadkowskiego przekazała na rzecz szkoły jednorazow  dotacj   
w wysoko ci 25 rubli42.  

Zadaniem szkoły było przekazywanie uczennicom wiedzy rolniczej i ogólnej, 
a tak e przygotowywanie ich do samokształcenia. W przekonaniu członki  
ZKZ, dawało to nadziej  na wychowanie i wykształcenie wiejskich przodownic, 
które po powrocie do rodzinnych wsi b d  oddziaływa  na najbli sze otoczenie, 
przyczyniaj c si  do modernizacji gospodarstw chłopskich.  

Szkoła w Mirosławicach borykała si  z problemami finansowymi, a władze 
ZKZ wielokrotnie apelowały do członki  o wspieranie jej zarówno pieni dzmi, 

                                                 
36 „Ziemianka”, listopad 1910, s. 26; pa dziernik 1912, s. 42. 
37 „Ziemianka”, listopad 1913, s. 18. 
38 Pami taj c o stosunkowo niewielkim obszarze guberni kaliskiej, nale y zauwa y , i   

w niektórych powiatach innych guberni liczba kółek była znacznie wi ksza, np. w guberni 
płockiej, w powiecie płockim w 1912 r. istniało 14 kółek zrzeszaj cych ziemianki i wło cianki;  
w guberni lubelskiej, w powiecie janowskim działały 3 kółka, cho  nie brakowało tam powiatów,  
w których działały kółka pojedyncze. „Ziemianka”, pa dziernik 1912, s. 24–45.  

39 Zob. E. Kostrzewska, Szkoła wychowawczo-gospodarcza dla córek wło cia skich im. 
Królowej Jadwigi w Mirosławicach. Powstanie i program, „Zeszyty Wiejskie”2005, z. 10. 

40 I. K., ZKZ. Zebranie ogólne, „ wiat Kobiecy” 1906, nr 24, s. 275. 
41 Tam e.  
42 Na szkoł  im. Królowej Jadwigi, „ wiat Kobiecy” 1906, nr 51/52, s. 511. 
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jak i darami w naturze. Pomoc ta stała si  szczególnie wa na po po arze szkoły 
w 1908 r. Udzieliły jej tak e ziemianki z kółka Szadkowskiego, przekazuj c  
w 1909 r. na odbudow  Mirosławic 25 rubli43. W ród ofiarodawców znalazł si  
tak e Józef Czarnowski, wła ciciel maj tku Otok i Zalesie44, maj cy zwi zki 
rodzinne z Mari  Czarnowsk , aktywnie działaj c  w kółku ziemianek. Na rzecz 
szkoły przekazał on krow  rasy holenderskiej, dzi ki której mirosławianki 
mogły zdobywa  wiedz  fachow  z dziedziny mleczarstwa45.  

Ziemianki z kółka Szadkowskiego wspierały tak e prace, prowadzone przez 
m skie kółka Centralnego Towarzystwa Rolniczego (CTR)46, współorganizuj c 
kursy rolnicze przeznaczone dla gospodarzy z guberni kaliskiej. Kursy takie 
odbyły si  np. w Szadku i Liskowie, w dniach od 10 lutego do 7 marca 1913 r.47 
Zasygnalizowana forma współpracy zgodna była ze stawianym sobie przez ZKZ 
celem ł czenia wysiłków jednostek na rzecz działania zbiorowego. W tym 
kontek cie ziemianki postrzegały CTR jako sojusznika w pracach na rzecz wsi. 
Obydwie organizacje formalnie powstały w tym samym roku (1906/1907), 
miały bardzo zbli one struktury organizacyjne i formy pracy – prowadziły 
działalno  w ród ziemia stwa i chłopów. Współpraca ZKZ i CTR dotyczyła 
działalno ci praktycznej (kursy, wystawy, konkursy), zmierzaj cej do podno-
szenia kultury rolnej i pracy społecznej w ród ludu. Poprzez takie działania 
realizowano zało enia solidarnej współpracy kobiet i m czyzn, odrzucaj c 
antagonizmy wynikaj ce z ró nicy płci, które zdaniem ziemianek odnale  było 
mo na w programach innych organizacji, głównie o charakterze feministy-
cznym. 

Przykładem takiej współpracy kobiet i m czyzn mogły by  rodziny 
Czarnowskich i Romockich. Poza wspomnianym ju  Józefem Czarnowskim, 
tak e Kazimierz Czarnowski, wła ciciel maj tku Prusinowice48, wspierał 
działalno  ziemianek, a jednocze nie był zało ycielem i aktywnym działaczem 
kółka rolniczego CTR w Szadku49. Podobne zwi zki miała rodzina Romockich. 
Witold Romocki z Kamienia, powiat kaliski50, był wiceprezesem zarz du 
Okr gowego Towarzystwa Rolniczego CTR w Kaliszu i znanym propagatorem 

                                                 
43 Ofiary na odbudowanie Mirosławic, „Ziemianka”, czerwiec 1909, s. 22. 
44 Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego oraz dóbr przez nich 

posiadanych ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1905, s. 25. 
45 Ofiary jednorazowe na Mirosławice, „Ziemianka”, czerwiec 1912, s. 46. 
46 Dzieje kaliskiego CTR, zob. szerzej J. Socha, Kaliskie Okr gowe Towarzystwo Rolnicze 

(1906–1929), „Rocznik Kaliski” 1977, t. 10.  
47 Co słycha , „Ziemianka” 1913, z. 1, s. 10. 
48 Zob. S. Graeve, L. de V. Jacques (oprac.), Przewodnik... 
49 J. Leopold, Ziemia..., s. 21. 
50 Spis…, s. 94.  
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o wiaty rolniczej51. Natomiast Jadwiga Romocka, jak wspomniano, wchodziła  
w skład zarz du Szadkowskiego kółka ZKZ.  

Istotne zmiany w dziejach Szadkowskiego kółka ziemianek przyniosły lata  
I wojny wiatowej. Wówczas jego członkinie, podobnie jak cała organizacja 
oraz ogół kobiet polskich, stan ły wobec nowych wyzwa  i obowi zków. 
Sposób i zakres ich realizacji w znacznym stopniu zale ał od indywidualnych 
postaw i wyborów kobiet, na ogół zdeterminowanych stosunkami lokalnymi. 
Szereg ziemianek w obawie przed skutkami działa  wojennych opuszczało 
swoje maj tki, szukaj c schronienia w miastach lub wyje d aj c za granic . 
Inne pozostały na miejscu i starały si  nie tylko przystosowa  do nowych 
warunków, ale tak e podejmowały działania maj ce na celu ratowanie 
maj tków, zapewnienie bytu i bezpiecze stwa rodzinie, a nierzadko te  
okolicznym wło cianom i innym ofiarom wojny. Takie postawy kobiet sprzyjały 
ich aktywno ci i samodzielno ci, przyczyniaj c si  do zmiany stereotypowych 
pogl dów, e wojna przyniosła tylko głód i zniszczenie. Na problem ten 
zwracaj  uwag  współcze ni historycy, podkre laj c, e w czasie I wojny 
nast piła przyspieszona modernizacja wsi i emancypacja kobiet zwi zanych  
z tym rodowiskiem52.  

Powy sz  tez  odnie  mo na do ziemianek z kółka Szadkowskiego, które  
w latach wojny podejmowały szereg prac zbiorowych. S dzi  mo na, e 
aktywna postawa członki  tego kółka w znacznym stopniu wynikała z istnie-
j cej tradycji działa  organizacyjnych i samopomocowych. Ziemianki miały 
do wiadczenia w prowadzeniu pracy społecznej, rozbudzone zainteresowania 
sprawami szerszymi, wykraczaj cymi poza sfer  ycia prywatnego. Nie bez 
znaczenia był te  fakt, e w guberni kaliskiej w pierwszym roku wojny w poró-
wnaniu z innymi terenami wiejskimi odnotowano najmniejsze straty i zniszcze-
nia wojenne53. Nie omin ły jednak folwarków i wsi rekwizycje, podczas których 
zabierano konie, bydło, trzod , owce, drób, przeznaczaj c je na potrzeby wojska. 
Na wie  przybywały te  liczne rzesze uchod ców, opuszczaj cych zniszczone 
                                                 

51 J. Socha, Słownik biograficzny działaczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego (1907– 
1929), Łód  2003, s. 108. 

52 Por. J. Molenda, Postawy kobiet wiejskich wobec unowocze niania gospodarki chłopskiej  
w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, [w:] A. arnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta  
i kultura ycia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. 5, Warszawa 1997, s. 191–218;  
J. Molenda, Chłopi. Naród. Niepodległo . Kształtowanie si  postaw narodowych i obywatelskich 
chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999, s. 308; 
W. M drzecki, Praca kobiety w chłopskim gospodarstwie rodzinnym mi dzy uwłaszczeniem  
a wybuchem II wojny wiatowej, [w:] A. arnowska i A. Szwarc, Kobieta i praca wiek XIX i XX. 
Zbiór studiów, t. 6, Warszawa 2000, s. 187–188; M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego  
w latach 1914–1918, Kielce 2003, s. 126–127. 

53 W pierwszym okresie wojny w guberni kaliskiej uległo zniszczeniu 0,3% budynków 
dworskich, podczas gdy w najbardziej zniszczonej guberni łom y skiej 16,6%, a w lubelskiej 
16,5%, cyt. za: M. Przeniosło, Chłopi..., s. 47–48. 
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miasta i osady54. W tej sytuacji ziemianki, skupione w kółku Szadkowskim, 
przyst piły do prac samopomocowych, którymi kierował nowy zarz d, wybrany 
w listopadzie 1916 r.55  

Działalno  w zreorganizowanym kole rozpocz to od zapewnienia opieki  
7 dziewcz tom, umieszczaj c je w okolicznych dworach. Znajdowały si  one 
pod opiek  członki  kółka tak e w okresie wcze niejszym, kiedy ziemianki 
finansowały tzw. gniazdo sieroce, w którym przebywały dzieci pozbawione 
opieki rodziców. Jedna z tych dziewcz t – wyró niaj ca si  zdolno ciami – na 
koszt ziemianek została wysłana do czteroklasowej szkoły, a nast pnie na kursy 
ochroniarskie, organizowane w Łodzi.  

Kółko Szadkowskie nawi zało te  współprac  z kółkami ziemianek, 
działaj cymi w Łasku i Zdu skiej Woli. Postanowiono nada  tej współpracy 
trwały charakter i organizowa  co pół roku wspólne spotkania w celu uzgadnia-
nia form działalno ci i wymiany do wiadcze . Pierwsze takie spotkanie miało 
miejsce w maju 1917 r. Podj to wówczas decyzj  o zatrudnieniu stałej 
instruktorki, która pod kontrol  ziemianek miała zaj  si  prac  z wło ciankami 
skupionymi w kółkach czynnych, coraz cz ciej w ramach ZKZ okre lanych 
mianem Kół Gospody  Wiejskich (KGW). Ziemianki zobowi zały si  do 
wypłacania instruktorce rocznej pensji w wysoko ci 500 rubli. Wysoko  tego 
wynagrodzenia miała zosta  powi kszona dzi ki doliczeniu do niego cz ci ze 
składek, wpłacanych przez członkinie kółek czynnych. Ziemianki okre liły, e 
ka da wło cianka, nale ca do kółka, b dzie zobowi zana do uiszczenia składki 
w wysoko ci 1 rubla 30 kopiejek rocznie. Z tej kwoty 30 kopiejek przesyłano do 
Zarz du Głównego ZKZ z przeznaczeniem na potrzeby całej organizacji;  
30 kopiejek pozostawiano do dyspozycji kółek miejscowych, 70 kopiejek prze-
kazywano instruktorce56. Zastrze ono te , e jej pensja nie mo e przekroczy  
1000 rubli rocznie, przewiduj c, i  składki członki  czynnych mog  spowodo-
wa  przekroczenie tej kwoty.  

Te propozycje ziemianek, w kontek cie bud etu całej organizacji, wydaj  si  
zbyt optymistyczne. Wiadomo bowiem, e ZKZ przez cały okres działalno ci 
miało problemy z egzekwowaniem składek od członki  kółek czynnych. W efe-
kcie ziemianki w znacznej mierze finansowały ich działalno , przeznaczaj c na 
to fundusze organizacji i indywidualne dofinansowania ziemianek.  

Inicjatywa członki  kółek w Szadku, Zdu skiej Woli i Łasku zmierzała do 
aktywizowania wło cianek, wł czenia ich w prace ZKZ oraz partycypowania  
                                                 

54 J. Molenda, Konflikty i solidarno  mi dzy miastem a wsi  w warunkach I wojny wiatowej, 
[w:] M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska, A. Janiak-Jasi ska (red.), Społecze stwo w dobie 
przemian. Wiek XIX i XX. Ksi ga Jubileuszowa Profesor Anny arnowskiej, Warszawa 2003, s. 317. 

55 Niestety na obecnym etapie bada  trudno jest sprecyzowa  informacj  o zmianach 
personalnych, dokonanych przez członkinie koła. Sprawozdanie z kółek rzeczywistych podług 
szematu sprawozdawczego za rok 1917, „Ziemianka”, marzec 1918, s. 57. 

56 Tam e, s. 58. 
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w bud ecie całej organizacji i lokalnych kółek. Ziemianki starały si  odchodzi  
od działa  filantropijnych, uznaj c kobiety z chłopskich gospodarstw za pełno-
prawne członkinie ZKZ. Jednocze nie, jak wspomniałam, nie zamierzały 
rezygnowa  z paternalistycznych relacji z młodszymi siostrami, jak to okre lały. 
Zostawiały sobie prawo kontrolowania pracy kółek czynnych i pełnienia w nich 
funkcji przewodnicz cych. Z drugiej strony podj ły starania zmierzaj ce do 
wykształcenia młodych wło cianek, maj cych w przyszło ci kierowa  pracami 
KGW, zawsze jednak, w my l zasady solidaryzmu społecznego, we współpracy 
z ich ziemia skimi opiekunkami. Wydaje si , e d eniem członki  ZKZ było 
wychowanie przedstawicielek elity chłopskiej i zwi zanie ich z dworem.  

Inicjatywa ziemianek z kółka Szadkowskiego i zatrudnienie przybyłej z War-
szawy instruktorki zaowocowały powstaniem Szadkowskiego kółka czynnego, 
które do 1 listopada 1917 r. liczyło ju  40 członki 57. Z powodu wycofania si  
członki  Łaskiego kółka ziemianek z partycypowania w utrzymaniu instruktorki, 
zobowi zania finansowe przej ły na siebie ziemianki z kółka Szadkowskiego. 
Dzi ki ich staraniom wynaj to dla niej mieszkanie w Szadku, pokrywaj c – poza 
stałym wynagrodzeniem – tak e koszty opału i energii elektrycznej.  

Wspólnie z ziemiankami z kółka Zdu skowolskiego przyst piły te  do 
organizowania do ywiania dzieci ze Zdu skiej Woli. W tym celu utworzyły tzw. 
kocioł, dla którego potrzeb ofiarowały produkty ywno ciowe oraz rodki 
finansowe, pochodz ce z dobrowolnych składek ziemianek i loterii fantowej.  
W sumie ziemianki na do ywienie dzieci przeznaczyły 1000 rubli58. Zim  1917 r. 
ziemianki z kółka Szadkowskiego zorganizowały raut, podczas którego zbierały 
ofiary na rzecz dzieci z ubogich rodzin ze Zdu skiej Woli. Cz  z zebranych 
400 rubli przeznaczyły na obiady dla mieszka ców Szadku i wspomogły 
jednorazow  subwencj  Koło Pomocy dla ołnierzy Polskich, działaj ce tak e 
na terenie Szadku.  

W 1917 r. ziemianki przy pomocy instruktorki zorganizowały w maj tku  
w Rzepiszewie bibliotek  z ksi gozbiorem przeznaczonym dla ludu oraz 
zainicjowały powstanie zwi zku młodzie y. W nast pnym roku urz dziły kursy 
wieczorowe w Szadku, prowadzone, jak pisały, przez siły miejscowe59. Podj ły 
te  starania o powołanie koła młodzie y w Dziektarzewie i kółka wło cianek  
z siedzib  w Lutomiersku. 

Przedstawiona pokrótce działalno  Szadkowskiego kółka ziemianek, 
pozwala na sformułowanie kilku uwag:  

 jego członkinie wpisywały swoj  działalno  w ogólne cele, formy 
działalno ci i struktury organizacyjne ZKZ;  

                                                 
57 Tam e.  
58 Tam e.  
59 Tam e. 
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 charakterze ich działalno ci w znacznym stopniu decydowały warunki 
lokalne, w ród których nie bez znaczenia był fakt, e powiat sieradzki w inte-
resuj cym nas okresie wyró niał si  znaczn  koncentracj  maj tków ziemskich  
i na terenie guberni kaliskiej nale ał do jednego z najbardziej „ziemia skich”60 

powiatów; ziemia stwo tego regionu podejmowało ró norodne formy 
aktywno ci społecznej, której zasi g nierzadko przekraczał granice powiatu, jak 
to miało miejsce w przypadku Ignacji Pi tkowskiej, której dwór w Smardzewie 
był znanym o rodkiem ycia kulturalnego61;  

 ziemianki regionu sieradzkiego podejmowały interesuj ce inicjatywy 
prac społecznych, wyró niaj ce je spo ród ogółu kobiet z tej warstwy (spotkania 
pa  ziemianek);  

 w przeciwie stwie do wielu kółek ZKZ, które w latach I wojny 
wiatowej zaprzestawały działalno ci lub znacznie j  ograniczały, ziemianki  

z kółka Szadkowskiego w tym okresie wykazywały si  nie tylko znaczn  
aktywno ci , ale te  zreorganizowały swoje kółko, o ywiaj c jego działalno ;  

 w stosunku do innych regionów, obj tych wpływami ZKZ, kółko 
Szadkowskie stosunkowo pó no przyst piło do tworzenia kółek czynnych, ale 
czyniło to w sposób nowoczesny, staraj c si  ogranicza  filantropi  i starannie 
planowa  jego działalno ;  

 członkinie kółka Szadkowskiego, jako jedne z pierwszych, podj ły 
lokaln  inicjatyw  współpracy kółek ziemianek na szczeblu powiatu, 
wyprzedzaj c oficjaln  decyzj  władz centralnych o powoływaniu Zwi zków 
Okr gowych, które zapowiadane w projekcie statutu z 1906 r., zrealizowano 
dopiero w roku 191962; powoływanie takich ogniw w strukturze ZKZ dowodziło 
rozwoju organizacji oraz jej d e  do o ywienia kółek prowincjonalnych,  
a tak e dostosowywania form działalno ci do regionalnych potrzeb i warunków. 

Warto równie  zauwa y , e ziemia sieradzka była regionem, z którego 
pochodziła Maria z Jaroci skich Kleniewska, której osobowo  i pogl dy  
w znacz cy sposób zawa yły na ideologii ruchu organizacyjnego ziemianek. Jej 
autorstwa było przesłanie tego ruchu, wyra aj ce si  hasłem Z Bogiem  
i Narodem. Oznaczało ono aktywn  obron  tradycji, religii i Ko cioła 
katolickiego oraz koncepcje solidaryzmu społecznego i narodowego, cz sto 

                                                 
60 W latach 1877–1909 własno  folwarczna powiatu sieradzkiego zajmowała od ok. 60% do 

blisko 42% powierzchni powiatu, co przewy szało redni  wynosz c  dla guberni kaliskiej od ok. 
53% do ponad 38% własno ci folwarcznej. R. Choma  wi zała to z blisko ci  o rodków przemy-
słowych, a szczególnie Zdu sk  Wol . Zob. R. Choma , Zmiany własno ciowej struktury agrarnej 
guberni kaliskiej w latach 1864–1914, „Rocznik Kaliski” 1968, t. 1, s. 183, 226–227; ta , 
Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970, s. 216. 

61 Zob. V. Krawczyk-Wasilewska, Ignacja Pi tkowska. Literatka i folklorystka regionu 
sieradzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria” 1983, nr 10. 

62 Regulamin dla Zwi zków Okr gowych Kółek Ziemianek, „Ziemianka”, lipiec 1919,  
s. 41–42. 
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inspirowane ideami narodowo-demokratycznymi i konserwatywnymi. Poprzez 
osob  Kleniewskiej, która drog  modernizacji społecze stwa polskiego 
(szczególnie za  jego kobiecej cz ci) upatrywała w ł czeniu tradycji z nowo-
czesno ci  – ziemia sieradzka wniosła swój wkład w dzieje ruchu organiza-
cyjnego ziemianek.  
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