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śt niniejszego referatu nie jest nowy. .-‘odejmowało go wielu 
działaczy społecznych dl® przeane lizowanis wewnętrznego tycia wsi 
oraz wysnuci* odpowiednich wniosk w odnośnie pracy społeczno-gos
podarczej i kulturalnej na wsi. Skomplikowany org ni tan społecznoś
ci wiejskiej nie jest łatwy do rozpracowani* go w krtkia refere- 
cie. Autor z gćry jest śwl domy, ii z* gadzie ni org nlzaejl wsi 
nie wyczerpie.. Natomiast chciałby zwrócić uwagę na pewne momenty 
tycie wiejskiego, które ujęte w sposób właściwy i odpowiednio po
kierowane, mogą wpłynąć na przyspieszenie tempa rozwojowego wsi 
polskiej, której zacofanie jest rsżąoe. A zatem zadaniem referatu 
nie jest stworzenie pewnej recepty z® organizowani* tycia wiejskie
go, gdyż tycie reo pt nie znosi, lecz właśnie nadanie kierunku 
pewnym pracom podejmowanym na wsi i dla wsi. 0 ile bowiem nie skie
rujemy m  właśoiwe tory tych prac, kt re maj przyczynie się do 
rozwoju wsi, to wysiłek będzie daremny, będziemy nadal dreptać 
w kółko, jak do tej pory, nie wychodź c poza ramy dotyebez sowyoh 
osiągnięć. -Tymczasem wieś nasza musi zdążać milowymi krok mi na
przód, ateby odrobić to, co straciła w tym okresie, kiedy wieś za
chodnio-europejska dostosowała się do zmienionych form tyci* gospo
darczego. basza r&oja stanu wymaca szybkiego tempa rozwojowego na 
wsi, bo w przeciwnym razie wysiłek obecny, który społeczeństwo 
ponosi w kierunku przekształcenia naszego życia gospodarczego,nie 
dałby tego rezultatu. Z uprzemysłowieniem naszego kr*ju musi rów
nolegle następować postęp na wsi. ostęp ten ma spowodować właści
wa organizacja tycia wiejskiego, co autor w niniejszym refer cie 
pragnie nakreślić.

k o j ę  e l e  o r g a n i z a c j i  w s i  .
Dzisiejsza wieś jest formą wypadkową oddziaływali szeregu czyn

ników w okresie długich wieków. Od organizacji plemiennej i rodo
wej, tych zaczątków organizacyjnych wsi, poprzez gminę wiejską 
wykształconą w średniowieczu, stosunki społeczne na wsi ulegały 
stałym rrzeobrstoniom. H^tniczkowanie się tycia wiejskiego i kom
plikowanie się zagadnień gospodarczych aa wsi pociągało za sobą 
konieczność powstawanie nowych form organizacyjnych, które speł
niały przeróżne funkcje. Przełomowym dla wsi był riek XVIIl-ty, 
kiedy z postępem wiedzy zaczęły następów®-,:, przeobrażenia w teeh- 
nioe rolniczej i spowodowały powstawanie zrzeszeń rolniczych.
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1 Polsce powstawały one znacznie później, nie mniej zaczęły wywie- 
rać swój wpływ na organizację w*l, szczególnie w ostatnim okresie 
przed pierwszą wojną kwiatową i bezpośrednio po niej. Te próby 
organizacyjne wsi polskiej nie uległy zasadniczym zmianom w okre
sie międzywojennym. Podstawową formą organizacyjną wsi były w tym 
czasie kółko rolnicze, koło gospodyń,koło młodzieży. Oczywiste, 
iż obok tych istniało szereg in yeh organizacji ns wsi, o bardzo 
różnorodnej formie organizacyjnej, zakładaj oyeh sobie różnorodne 
cele. Poświęcimy im więcej uwagi w dalszych naszych rozważaniach 
chocipżby z tego względu, iż wszystkie one wywier*ły wpływ na 
kształtów nie się wsi i gospodarstwa wiejskiego. Jednak kółko rol
nicze było poniekąd motorem pracy wiejskiej.

Istota zrzeszeń tak rolniczych jak i o charakterze ogólnym, 
leży w więzi społecznej, która jest podstawą zrzeszenia. 7o znów 
z kolei jest wytworem procesów społecznych, opartych na więzi spo
łecznej. Jednostki związane więzią społeczną stają się częściami 
całości społeoznej. Zrzeszenie więc Jako oałość wywiera wpływ na 
członków Jako część tej całości. W życiu zrzesześ na wsi ujawnia 
się wzajemne oddziaływanie. Z jednej strony organizacje przeobra
żają w wielu dziedzinach i pod wielu względami stosunki wiejskie, 
ba nawet decydują o rozwoju wsi. a z drugiej strony rozwój zrze
szeń uzależniony jest od poziomu wsi.

Erzsszehia, podporz dkowująe i użytkewująo energię społeczną 
na korzyść ogółu, tą drogą decydująco wpływ ją na rozwój wsi. Tu
taj wykształca się więź społeczna, jednostka podporządkowuje się 
celom wspólnym, przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność.
A zatem życie organizacyjne na wsi ogranicza ducha egoizmu, a bu
dzi ducha solidaryzmu. Ty® samym sprawa organizacji sięga głęboko 
w dziedzinę moralną, budzi świadomość społeczną i z tego powodu 
może rozwijać się tylko w warunkach pełnego uświadomienia. 2ycie 
organizacyjne wnosi do wsi nową treść 1 formę społeczną odrębną 
od działalności poszczególnych członków Jako indywiduów gospodar
czych.

Fo tych wstępnych naszych rozważaniach zbliżamy się do pojęcia 
organizacji wsi jako zagadnienia wysuwającego się ns tle rozwoju 
współczesnych stosunków gospodarczych i agrarnych. Już z tego co 
powiedżęliśmy wyżej wynika, iż as wsi ma duże znaczenie wytworze
nie więzi społecznej która aa decydujący wpływ na rozwój wsi i 
kształtowanie społecznego środowiska wiejskiego, i niniejszym refe
racie pod pojęeiem organizacji wsi będziemy rozumieli zaistnienie 
takioh warunków organizacyjnych ns wsi, które potrafią stworzyć
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mięi społeczną be wsi, a tym ssmym zdołają oddziaływać na rozwój 
wsi i jej społeczności w kierunku h monljneg© rozwoju wszystkich 
elementów, skłidsjąoych elf na całość życie wsi.

A zetem pod pojęcie organizacji wei ujmujemy całokształt roz
woju wai, elementów natury gospodarczej, społecznej, politycznej, 
religijnej i t.d.

drzeoiwstawiamy się próbom organizacji wsi li tylko w oparciu
0 elementy wycinkowe , s zatem buduj org&niZi oj ę wsi na "ergani- 
zacji gospodarstw” lub lanej metodyce pracy pozaszkolnej, uwala
jąc, iż byłoby to spaczenie rozwoju wsi i zepchnięcie jej ne jeden 
z pobocznych torów rozwojowych. Organizacja życia wsi r.usi być 
pełna, musi pozwolić na wyżycie się wszystkim siłom drzemiącym w 
tym olbrzymim potencjale energii społecznej, jski stenowi wieś.

« ednuk pojęoia organizacji wsi nie należy ograniczać do jakiejś 
jednostki dninistracyjnej, np. gromady, gdyż to mijałoby się z 
naszym założeniem, organizacja wai musi buzować na pewnych mo
mentach, które poszczególne indywidua gospodarcze łączą w c łość, 
to jest na tej wspólnej nici zainteresowań gospodarczych, społecz
nych, kulturalnych, podciąganych pod miano więzi społecznej. A 
zetem zasięg terytorialny organizacji wsi jest różny i zawsze uza
leżniony od szeregu warunków natury demograficznej, ekonomicznej
1 przyrodniczej. Organizacja wsi jest autonomiczną wielkością, 
mającą pewne cele do osiągnięcia.

M e  można organizacji wsi zamykać w ciasne opłotki grom- dy, 
bo chłop jest już na tym poziomie ycia gospod rczego i kultura1- 
nego, i7 jego z. interesowanie przekraczają granice poszczególnej 
wai. Dlatego trzeba szukać dla tych zainteresowań ujścia w takiej 
formie organizacji wai, która zdoła je zaspokoić. Trzymanie się 
kurczowo pojęcia organizacji wei odnoszącego się tylko do wsi-gro* 
mady, może doprowadzić do tego, lż plamy sporządzane na tej pła- « 
szozyznie z gry będą skazane na całkowite niepowodzenie, gdyż ich 
podstawa będzie za wąska, ażeby utrzymać wznoszony dość skomplikows 
ny gmach, następnie nie mo na zapoznawać, że organizacja wei jest 
organizmom żywym,, który do wypełnienia swoich zadań potrzebuje 
mniejszych lub większych nakładów gospodarczych. O ile org&nizfcoja 
wsi nie zdoła w swoim zespole wygospodarować tych środków, to 
*yole jej nie będzie pulsowało, lecz będzie przypominało usychają
cą roślinę. Zagadnienie dostosowania środków do potrzeb organizacji 
wsi jest niezmiernie ważne, bowiem ono determinuje możliwości or
ganizacyjne wsi.
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Je Ili org^niZi-oja ma objąć całokształt tycia as wsi, to choć

by ze względów możliwości gospodarczych wykonania tych zadań nie 
może ona mieć zbyt wąskiej płaszczyzny i musi się opierać na pew
nej podstawie gospodarczej, która mogłaby realizować zamierzenia. 
Stąd wyłania się konieczność sharmonizowania płaazczyziy organ i za* 
eyjnej z możliwościami gospodarczymi i zasięgiem. więzi społecznej 
wsi.

D ą ż e n i a  o r g a n i z a c j i  w s i  .
Z upadkiem powstania styczniowego upadła nadzieja na rychłe 

wyzwolenie Polski. Społeczeństw© opanowała bierność polityczne, 
względnie nastąpił ruch, który nie mógł przyciągnąć do siebie 
warstwy ohłopskiej - lojalizrr wobec państw zaborczych. W tych to 
czasach chłop uzyskawszy wolność osobistą i prawo do ziemi, zaczy
na wchodzić w szeregi samoistnych obywateli kraju. Ale warunki po
lityczne nie wpłynęły m  Jego aktywność, pozostał on * rżer długi 
czas w swojej masie bierny wobec Idei państwowej pc" Aa
takim tle zrodził s*ię pozjrtywizm. Dążeniem jego było wzmożenie 
zasobów rasterillnych narodu. Formy w Jakich ruch ten występował, 
były odmienne w różnych dzielnicach, zależnie od warunków poli
tycznych. W zaborze pruskim po wyczerpaniu wszelkich środków poli
tycznych ffiajnoyoh za zadanie obronę interesów narodowych, rzucone 
zostało hasło szukania oparcia w mesach poprzez ich uświadomienie 
i porrewę ieh bytu. Z pośrd działaczy tego okresu występuje na 
pierwszy plan Maksymilian Jackowski. Jest on ideologiem pracy u 
podstaw, budzącej siły narodu, fi® odcinku wiejskim patronuje on 
k łkom rolniczym i całą energię wkłada w tworzenie nowych kółek,
W tym samy® czasie i w bezpośrednim związku z kółkami tworzone 
były Banki Ludowe oraz spółdzielnie handlowe *B©lniki". Ha od
cinku tego ruchu organizacyjnego wybiła się postać ks. i łotra 
“ewrzyniska•

* Królestwie ideały pracy organicznej omawiane były najgłośnię 
ale realizacja tych programów byłe daleka od realnych możliwości. 
v ieś po uwłaszczeniu zorganizowana została w gminy, do których 
rząd rosyjski nie dopuazozał inteligencji, a z sekretarzy gminnych 
zrobił posłuszne narzędzie w ręku naczelniks powiatu. To też 
wszelkie usiłowanie wyrobienia sobie u ludu wpływu i zaufania - 
pociągały za sobą ryzyko przymusowego wyjazdu na tafccd.

Ka czoło wysuwała się tu sprawa szkolnictwa. Jednakże działariś 
zrzeszeń było utrudnione 1 miejsce ich musiała zastąpić praca 
człowieka. Ha tym polu nieocenione zasługi oddał Konrad Prószyński

e *.



- "Promyk", którego obrazkowy kalendarz, a w kilkę lat później 
"Gazeta Świąteczna" zaozUy zaglądać pod strzechy wiejską. Jednakie 
Gazeta Świąteczna nie zdołała skupić wokoł siebie szerszego gron® 
współpracowników, nie miała w sobie tworzywa organizującego roz
proszone siły ludzkie, kieliczne tylko Jednostki pracowały wtedy 
ze wsią i dla wsi. Dopiero w kilka lat potem następcy Promyk® roz
winą większą,działalność oświatową na wsi. Sławne wkr^toe steły się 
"Wydawnictwa im. steszyoa", tworzące typ książki dl® samouka wiej
skiego.

Równolegle do tego rozpoczyna się - wśród wielkich trudności - 
praca organizacyjne na wsi. I r. 1899 powstaje w Miechowskie® 
pierwsze kółko rolnicze. Po powstaniu Centralnego Towarzystwa Rol
niczego w 1907 r. kołka rolnicze weszły w Jego skład Jako autono
miczny wydział, hyniki działalności kółek rolniczych były bardzo 
wielkie, zwłaszcza gdy uwzględni się kr tki i niezbyt dogodny 
okres ich pracy. Kółka uobywiitelnisły chłopa i dawały podnietę do 
zakładania kss spółdzielczych, mleczarń oraz innych organizacji 
gospodarczych na wsi. ten sposób kółka rolnicze stały •ię główną 
osią organizacyjną ns wsi w zaborze rosyjskim.

S galicji hasła preoy organicznej rozbrzmiały u progu autonomia 
Jednak rozwój gospodarczy był tam utrudniony, stosunki rolne nie 
uporządkowane, nednier karłowatych gospodarstw, przeludnienie wsi 
i nędza. fe tych warutkech działalność oświatowa napotykała na trud
ności, tym bardziej iż zainteresowanie ruchem oświatowym obozu 
rządzącego było słabe. % komisjach sejmowych wszelkie pr'by organi
zacyjne wsi oraz preee oświatowe budziły obawy. Dopiero gdy ruch 
organizacyjny okazał sil* , obóz konserwatywny zapragnął go uchwy
cić w swojo ręce. Huoh oświatowy w tym czasie Jeszcze nie ogarnął 
wsi. Szerokie masy ludu potrzebowały Jeszcze obudzenie, podniesie
nia na wyższy poziom potrzeb, zanim sięgnąć mogły po książkę. A 
obudził te mesy nie tyle ruch oświatowy, co ruch społeczny, przema 
wiejący do poczucia krzywdy chłopskiej. Dokonał tego ruch ideowy 
chłopski, la. Stojąłowskl, wielki trybun ludowy, idąc za przykład©; 
Poznańskiego zakłada pierwsze kółka; Jednakże uważano Je za nie
bezpieczne i odmówiono im racji istnienia. Dopiero w kilka lat po
tem zostało stworzone Towarzystwo Kółek Rolniczych we Lwowie, pod
porządkowane ośrodkom konserwatyrny®. Mino przyjęcie wzoru z Poz
nańskiego, praca kółek rolniczych w fiałopolsoe poszła odmiennym 
torem. Jeśli tara pielęgnowano ideały narodowe i szerzono wiedzę 
fachową, to w lełopolsca na skutek zapćśnienia oświatowego 1 orga
nizacyjnego, lichwy i wielu in ych bolączek chciano wszystkie ta



zegadnieni% rozwiązać naraz. Z braku rolników w kierownictwie ł 
słabości związków kółek w powiatach działalność była słaba. naj
większy® ich osiągnięciem było zakładanie sklepów kółkowych,kt re 
r'wnież,nie msj «p dostatecznego kapitału zakładowego i umiejętności 
prowadzenia interesów, szybko zaczęły podupadać. lepsze wyniki 
osiągnęła spółdzielczość drobnego kredytu typu Reiffeisens, której 
patronował fr. Stafozyk. Kacy te wychowały zastępy obywateli, wpa
jając w nich zmysł oszczędności, a w dalszych latach swego rozkwi
tu rozszerzyły swoją działalność na inr« formy spółdzielczości.

W rucha organizacyjnym wsi ważną rolę odegrał polityczny ruch 
ludowy. Rozbudzenia tego ruchu miało swą podstawę w humanitarnym 
działaniu szeregu osób spośród inteligencji i duchowieństwu. Był 
to odruch przeciw odepchnięciu wsi od współudziału w rcądzenlu,
1 przeciw wszystkim tym zjewiakom, kt re ateły na przeszkodzie 
rozwojowi wsi. Pierwociny jego były nie śmiał?- i pod kuratelą innyoH 
warstw.

Właściwy ruch ludowy, kle sowo zorganizowany, wywodzi się głów
nie z działalności kilku ludzi, mianowicie ks. Stój ałowskiego, 
Wysłoucha, Stapiiiskieg© i Bojki, najwięcej podniety w mesy ludowe 
wniósł ks. Stojełowski. K&tomisst twórcą ideologii "ludowej" był 
B. Wysłouch. Utworzone w Galicji Stronrictwo ludowe wielkich idei 
programowych nie głosiło, jednak było dowodem wyzwolenia się ludu 
spod obcej kurateli i szukania przez wieś własnyoh dróg organiza
cyjnych. Ruch ludowy aż do wybuchu pierwszej wojny świ towej naj
większe wyniki oaięgnął w Eełopoleee. ż Królestwie pocz tki ruchu 
ludowego przypadają na okres rewolucji 1905 r. i przejawiał się on 
po przez kłka rolnicze, czego wyrazem było oderwanie się części 
kółek bd Centralnego towarzystwa Rolniczego i utworzenie własnego 
Towarzystwa Kółek Rolniczych im, St. ? teszyca. Ideologicznie ruch 
w Kr lestwie przypominał ruch w heiopolsce. Organem prasowym tego 
ruchu było pism© "Zaranie" - stąd ludowe w często nazywano "zars- 
nlarzami". W zaborze pruski® aż do pierwszej wojny nie stworzył 
się ruch ludowy. Ideologię ludową szerzył w Poznerkle® i na Porno-s
rzu W. Kulerski przy pomocy wydawanej prz z siebie "Gazety Gru
dziądzkiej, co utorowało drogę do rozwoju późniejszego ruchu lu
dowego po wojnie.

Odzyskanie Kiepodległoscl zastało wieś polską przygotowaną 
już do dalszej pracy organizacyjnej we wszystkich kierunkach.
Praca ta rzeczywiście nabrała dużego rozmachu, szozeglnie w pier
wszych latach powojennych. Powstawały kółka rolnicze, koła młodzie 
ty, biblioteki, czytelnie, świetlice, demy ludowe, uniwersytety



ludowe• la odcinku gospodarczym wyrazem ożywionego ruchu było za
kładanie nowych spółdzielni różnego typu. Ka odcinku politycznym 
ożywienie było najsilniejsze, gdyż sprzyjał temu ówczesny klimat 
polityczny. Zbyt szybkie i duże zróżnicowanie politycznego ruchu 
ludowego doprowadziło niebawem do kryzysu. Wzajemne rozgrywki połi- 
tyozne przewódców, kłótnie, rozbicie partii, wszystko to wpływało 
ujemnie na wieś, która zaczęła powoli wycofywać się z życia poli
tycznego. Kryzys ten pogłębił s H  jeszcze bardziej po wypadkach 
majowych, kiedy zaczęto stosować nacisk polityczny na ugrupowania 
ludowe. Dopiero okres kryzy su /jonowa ie ożywił wieś pod względem 
politycznym. Zjednoczony ruch ludowy w 1931 r* odtąd przybiera z 
każdym rokiem n« sile, zarówno wszerz jak i w głąb. Staje się wy
raźną siłą notoryczną rozwoju wsi i jednym z przejawów organizacyj* 
nych wsi-, aczkolwiek jeszcze nie zupełnie skrystalizowany ideolo
gicznie - bo wytyczający/w każdym razie kierunki rozwojowe na 
wszystkich odcinkach tycia wiejskiego.

Drugim z kolei nurtem organizacyjnym wsi, który zaczął oddzia
ływać- szczególnie w ostatnich latach okresu międzywojennego, był 
ruch zawodowy - czyli ruch w kółkach rolniczych, oże on tak wyraź
nie nie uwidocznił się we wszystkich dzielnicach, jednakże stawał 
się poniekąd konkurentem poprzedniego, a co najważniejsze, ideolo
gicznie bard20 do niego zbliżony, aczkolwiek nie oparty o określo*- 
cą partię polityczną.

Buch ten rozpcoz&ł się jeszcze przed wojną w kółkach Steszy- 
cowekieh. Po pierwszej wojnie światowej idea samodzielnej pracy 
organizacyjnej na wsi szerzone była przez Centralny Związek Kółek 
Rolniczych. Po połączeniu się tej organizacji z C.T.R. ruch ten 
muaisł podporządkować się zasadzie współpracy - co w praktyce wy
raziło się opanowaniem kółek rolniczych oraz kół gospodyń przez 
ziesiiańatwo i sfery zachowawcze.

Kryzys rolniczy w latach trzydziestych był punktem wyjścia do 
ponownego rozwoju tego ruchu, który odciążony od belastu zagadnień 
ściśle zawodowych przez izby rolnicze zaczął chwytać w swoje ręce 
wszystkie sprawy związane z życiem wsi, chcąc podporządkować sobie 
wszystkie inne ruchy na wsi. Dążenia te przejawiały się nie tylko 
z prasy C.T.0.1 K.K. ale również były reprezentowane przez wieś 
i sta ians wyraźnie na wszystkich zjazdach na tej ołaszczyznie» ii 
kółko rolnicze jest organizacją zawodową chłopa i jej powinny być 
podporządkowane wszystkie inneorganizacje wiejskie, a więc spół
dzielcze, młodzieżowe, branżowe i t.d. Dążenia te zostały po części 
zrealizowane • Ma terenie działalności C.T.O.i K kółka i koła 
gospodyń coraz więcej nabierały charakteru orgsnlzaoji zawodowych
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o wyraźnej ideologii ludowej, mających wpływ w szeregu powiatach 
na rozwój pozostałych orgoniz' cjl wiejskich. Ten chłopaki ruch 
zawodowy zaozął przenika- do innych dzielnic. Hasło, ii chłopi 
powinni swoje sprawy brać w swoje ręce powtarzało się coraz częś
ciej . "yohodzono z założenie., ii tylko przez silną organizację 
zawodową uda się przezwyciężyć trudności i zaniedbanie gospodarcze 
na odcinku wiejskim. Organizacja zawodowe o charakterze dobrowol
ny? miała stać się motorem życia całej wsi, skupiając w sobie 
wszystkie jego przejawy, .'.uch ten niestety został przerwany w za
rodku przez wojnę. Jednakże sama myśl odrodziła cię w organizacji 
"Samopomocy Chłopskiej", które skupia w sobie wszystkie elementy 
życia wiejskiego, a zatem produkcję, wymianę jak i zagadnienia 
kulturalne.

Dążenia wsi zostały wreszcie zrealizowane, należy tylko w orga
nizację tę tchnąć ducha, musi ona stać się organizacją żywą, które 
będzie motorem życia wiejskiego jak i kręgosłupem, organizacji wsi. 
Powiązanie organizacji zawodowej chłopa z całokształtem organiza
cji wsi ma duże znaczenie, gdyż w ten sposób poszczególne poczyna
nia będą eharmonizowane 1 efekty ich będą znacznie większe,

£ i e ś w u j ę c i u  s o c j o l o g i c z n y m  .
i

Ka wieś można patrzeć pod wieloma kątami. Z punktu widzenia 
ogólnego wieś obejmuje wszystko, co znajduje się po za obrębem 
miast. Jednakże takie pojęcie wsi byłoby zbyt szerokie, ponieważ 
poza obrębem miast są nie tylko wsie, ale również osady-folwarki, 
osady fabryczne i t.d. A przecież życie społeczne i ekonomiczne 
tych środowisk jest różne od życia wsi. Również określenie wsi 
jako zbiorowisko ludzi zajmujących się uprawą roli jest ujęciem 
zbyt wąskim*, jak i to, iż jest to zbiorowisko gospodarstw rolnych 
różnego typu. Niewątpliwie wszystkie te definicje mogą być uży
te ozne dla pewnych określonych celów. Z punktu widzenia organi
zacji i planowania do wsi jednak będziemy podchodzić jako do śro
dowiska społecznego. To też będziemy patrzeć na wieś podobnie jak 
prof. Wł. Grabski, który wieś ujmuje następująoo: "Pod względem 
socjologicznym wieś jest to grupa społeczna terytorialnie, pier
wotna i podatawowo wyjściowa dla dalszych ugrupowań społecznych 
zarówno terytorialnych jak i in-yoh, grupa nieodwracalna, o naj
wyższej sile symbiozy człowieka z przyrodą jako czynnikiem produk
cji w rolnictwie, o dużej zdolności ekspansji zarówno na polu za
jęć rolniczych, jak i wszelkich inryoh. Grupa ta stanowi zbioro
wisko rodzin prowadząoyoh gospodarstwa rolne mniej lub więcej



zróżniczkowane, a złączone podobieństwem wewnętrznego układu społe
cznej współpracy wszystkich członków rodziny, o dużej wewnętrznej 
spójni, o znacznym napięciu dążeń poza i ponad indywidualnych do
stosowanych do zapewnienia przyszłości dalszym pokoleniom.Podob
nych cech i właściwości nie znajdujemy w żadnej inr.ej grupie zawo
dowej lub terytorialnej, w żadnej imaj części społeczeństwa".

Widzimy, iż wieś wg prof. Grabskiego jest środowiskiem społecz
nym o dużej dynamice. Pierwiastki dynamiczne wsi prowadzą ją do 
stałego rozwoju, Najważniejszym rysem wsi jest to, że ona ma swoje 
składowe części. Pierwszę częścią jest rodzina wiejska. V podstawy 
więc wsi leży rodzina jako grupa i siła społeczna. Obok rodziny 
stoi gospodarstwo jako dalsza część składowa wsi. Grupa rodzin, 
stanowiąc wieś, prowadzi gospodarstwo rolne drogą współpracy 
wszystkich członków rodzin, o dużej wewnętrznej spójni, z wyraźnym 
celem zapewnienia przyszłości dalszym pokoleniom.

Do definicji wsi wyżej przytoczonej prof. Grabski dorzucaj 
"lieś posiada własne pojęcia moralne i własne pojęcia dobra spo
łecznego oraz własny typ kulturalny. Gdy ogólny układ życie spo
łecznego nie odpowiada tym właściwościom, wieś wyodrębia się i 
zamyka w sobie, gdy zaś jest inaczej - promienuje i zapładnia kul
turę oraz układ moralno-społeczny państwa i narodu siłami dynami
cznymi ne wszelkich polach." Definicja ta jest obszerna, jednak 
ujmuj® całość zagadnienia wsi.

Już zwróciliśmy uwagę na znaczenie rodziny na wsi. Bowiem wieś 
służy jako siedziba dl® zbiorowiska rodzin wiejskich szukających 
we wsi dla siebie spokojnego i odpowiedniego środowiska życia spo
łecznego. liodzina wiejska i gospodarstwo rolne mogą być w różnym 
wzajemnym! stosunku {własność, dzierżawa i t.d.), zawsze jednak one 
stanowią symbiozę człowieka z przyrodą. Rolnik występuje jako or
ganizator w zakresie sprzęgania sił przyrody dla osiągnięcia pew
nych określonych celów. Jest on więc panem tych sił ale również 
sługą. Tutaj zazębia się ten stosunek wzajemny i nadaje warszta
towi pracy rys odrębny od innych warsztatów.

warsztat rolny dla rodziny chłopa jak i dla niego samego sta
nowi nie tylko warunek bytu, ale kształtuje również sposób życia. 
Chłop nie traktuje swego kawałka ziemi jako cdś, co mu przynosi 
tylko dooh'd, nie, pn podchodzi do tego jako do czegoś, co jest 
jego warunkiem bytu. Gospodarstwa rolne są zatem powiązane ze swy
mi posiadaczami silniejszyrai więzami niż inne warsztaty pracy. 
Przechodzą z pokolenia w pokolenie• Ile wysiłku wkłada chłop w 
zdobycie sobie warsztatu, nie lęka się żadnego trudu, nie cofa się 
często przez czynem niemoralnym, byle tylko stać się samodzielnym
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gospodarzeni* Gospodarstwo rolne bowiem ma znaczenie dis rodzin 
wiejskich nie tylko jako warsztat produkcji i nie tylko jako iródło 
goipodarowanie ale też jako środowisko życia rodzinnego, dając naj
lepsze możliwości dla przejawów żywotności tych rodzin. To też zna
czenie ustroju agrarnego jest widoczne w życiu rod2in. Im więcej 
w danym ustroju agrarnym istnieje możliwości zaspokojenia dążeń
posiadania gospodarstwa, tym rozwój wsi Jest pełniejszy.

Niewątpliwie pewien wpływ na wieś wywiera również przyroda, 
lecz nie jest to czynnik wszechstronny. Gdy obserwujemy wieś, to 
zawrze widzimy obok działania przyrody wynik działania woli ludz
kiej {Holendrzy w Polsce na nizinach nadwiślańskich). Kie pomogą 
bowiem najlepsze warunki przyrodnicze, jeżeli człowiek nie będzie 
posiadał siły twórczej. Jeszcze raz podkreślamy, iż w kształtowa
niu się wsi punktem ciężkości jest twórcza siła lud2ka, ?0%rZml>m

sobie bowiem uświadomić, żs nie otoczenie materialne, a cały ze
spół warunków, w którym siła ducha ludzkiego odgrywa wielką rolę, 
ma tutaj duże znastenie•

ha tle tego podłoża tworzą się i rozwijają pewne formy współ
życia, stanowiące środowisko społeczne wsi. Ono kształtuje człowie
ka, wpływa na rodzinę i gospodarstwo oraz wywołuje czynniki bądź 
ustalające dane stosunki bądś zmieniające je. Całość tego procesu 
stanowi dynamikę życia społecznego, która może być słabs lub silna, 
haszy® dążeniem będzie, aby dynamika żyda wsi była silna, bo ona 
sprowadzi zmianę starych i zapanowanie nowych form, które stanowią 
nowe stadia rozwojowe.

Dlatego organizacja wsi musi opierać się na tych elementach 
życia wiejskiego, które stanowią jego trzon. Dążenienjej powlnro 
być poruszenie człowieka, danie mu możności przebudzenia się i 
pchnięcie go na tory zespołowej pracy wsiowej dla tworzenia lepszych 
warunków życia niż dotychczasowe.

Z a g a d n i e n i e  s a m ó r z  ą d u w o r g a n  T~z' a~c .1 "1 w s i
Najściślej związany ze wsią jest samorząd gromadzki i gminny. 

Jest to bodajże pierwsza forma orgeniżącyjns wsi. Zakres i forma 
samorządu były różne na przestrzeni wieków. Przed wojną 19ią-1918r. 
mieliśmy w poszczególnych zaborach odrębne formy samorządu gminnego 
1 gromadzkiego. Po odzyskaniu niepodległości do roku 1933 na szcze
blu samorządu gminnego i gromadzkiego nie nastąpiły większe zmiany. 
Gopiero ustawa z 1933 r* wprowadziła reformę w samorządzie teryto
rialnym, nadając mu cechy jednolitości na całym obszarze Państwa.



Ustawa powyższ© wprowadziło w całym Państwie jednolity typ gminy 
wiejskiej o średniej wielkości, opartej o gromady. Podstawową komór
ką w samorządzie terytorialnym stała się gromsde. Jednakie instytucja 
ta została ograniczona w swoich kompetencjach, gdyi nie jest jednostk 
publiozno-prswną, nie ms prawe nakładania danin, mole tylko pociągać 
ludność do świadczeń szsrwarkowyeh, e całość zagadnień samorządowych 
odnoszących się do gromady została przekazana gminie.

ha szczeblu gromady istnieje wprawdzie, podobnie jak w gminie, 
organ uchwalający - rada gromadzka, jak i wykonawczy - sołtys, ale 
zakres tych,siłę i środki będące w ich ręku są tek małe, i© nie są 
one w stenie wpływać w większym stopniu ne rozwój wsi. 'ołtys bowiem 
jest raczej organem wykonawczym wójta, s zatem organu nadrzędnego.

Brak wyposażenia w odpowiednie kompetencje samorządu gromadzkiego 
a zarazem duże słabość finansowa powodują, że samorząd ten nie wyka
zuje najmniejszych objawów życia i nie wpływa na bieg spraw wiejskich 
Z drugiej strony niemoc samorządu gromadzkiego prowadzi do koncentrow 
nis całej uwagi działaczy wsiowych na samorządzie gminnym jako czyr 
nlku decydującym w lokalnych sprawach wiejskich. Ten niedorozwój gre 
mady wpływa automatycznie na rozszerzenie zasięgu organizacji wsi poz
teren wsi jednostkowej.

Z uwagi na to, iż do spełniania lokalnych funkcji powołany został 
samorząd gminny, który na swoim terenie dąży do uzgadniania wszelkie): 
rodzajów działania, tym samym mieści w sobie i organizację wsi. Bo
wiem podobnie jak samorząd, również organizacja wsi stawia na rozwój 
tycia lokalnego, który zależy przede wszystkim od przekształceń indy
widualnych, Bóżnleowani© się w środowiskach lokalnych następuje na 
tle życia gospodarczego oraz na tle działalności celowej lokalnych 
ciał społecznych,

Zadaniem gminy jest kształtowanie środowiska społecznego i prze
kształcanie go stosownie do pewnych celów i interesów bądó zbiorowość 
bądź pewnych grup. Decydująoy® czynnikiem w jej życiu jest czynnik ge 
spodarozy i on rozstrzyga o wszelkich zmianach i przekształceniach. 
Te funkcje o charakterze gospodarczym, które spełnia gminę, powstają 
dis zaspokojenia elementarnych potrzeb współobywateli.

Zadania te stawia sobie również organizacja wsi, może tylko w wę 
szym zakresie, bo wyłącznie dis środowiska wiejskiego. Ale w większo 
ści gmin działalność samorządowa będzie szła w parze z akoją orga
nizacji wsi. Samorząd będzie nakreślał ramy, organizacja wsi nstomia 
będzie daw łs życie tym przeróżnym urządzeniom,

nadaniem organu samorządu jest zatem gospodarowanie dla zsspskaj 
nia potrzeb lokalnych. Jest to funkcja determinująca pojęcie samorzą 
du jako takiego. Kie wchodząc w spór, ozy spełniać to ma gromada czy
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gmins, Jedno trzeba podkreślić, że smrerznd występuje w terenie w 
roli czynnika współrzędnego mieszkańcom, w roli gedpoderz© pełnią
cego odpowiedzialną służbę spo eezną zaspakejsnia potrzeb.

Je źli organizacja wsi będzie umiała znaletć się w ramach pracy 
samorządu, jeśli ©żywi ona instytucje samorządowe, to znajdzie ona 
tutej właściwe podłoże dla swego rozwoju oraz znajdzie możliwości 
do realizacji tyoh zadali, które sobie stawia. Zarówno samorząd jak 
i organizację wsi cechuje ta sama metod® działanie. Do metody dzia
łania należy przywiązywać duże znaczenie. Kiejednokrotnie ważne cele 
nie zostały osiągnięto, bowiem nie zastosowano właściwej metody dzia
łania. 0 tym. każdy działacz społeczny na wsi dobrze wie, o tym rów
nież musi pamiętać agronom jak i samorządowiec. Dlatego też właściwe 
metoda w działalności gminy bądź gromady jeet rzeczą niezmiernie 
weżną.

Ra ogół organa te w roli gospodarza nie potrzebują odwoływać się 
do przymusu, większość ich funkcji będą stanowić czynności dobrowola- 
ne. Drugą cechą jest ich bezpośredność działania - jak najdalej idą
ce zbliżenie się do obyw tell i spełnienie przez nich i dla nich naj
ważniejszych funkcji. Jeżeli Jsk najwięcej obywateli pewnego środo
wiska jest przekonanyoh o pewnej wspólnej potrzebie i jeśli do tego 
ta potrzeba wyrasta z ich środowiska i zaspokojenie jej będzie doko
nane własnymi rękami tych, w których interesie leży przeprowadzenie 
danej czynności, przy tym jeśli w tym jak najwięcej obywateli będzie 
uczestniczyć, to prrca ich ma nie tylko znaczenie zaspokojenia bez
pośredniej potrzeby, ale i znaczenie wychowawcze w kierunku rozwija
ni® nowych instynktów, nowych uczuć, jest zatem szkołą obywatelską. 
Dlatego sprawa organizacji wsi tak ściśle wiąże się z zagednleniera 
samorządu, bo podobnie jsk wspomnieliśmy wyżej wytwarza się tu wspól
na Więś zainteresowań. Oczywiście, ii więś ta ma swoje lokalne gra
nice, które będą często pokrywać się z granicami gmin.

Znaozenie samorządu w organizacji wsi i dlatego odgrywa tak wiel
ką rolę, że samorząd do wykonania swych funkcji powołuj® wszystkich 
zainteresowanych, wciąga zatem do dobrowolnego działania jak najszer
sze koła obywateli, dając im możność wyżycia się. Powstaje przez to 
rozmach życia lokalnego. Chłop steje się działaczem samorządowym i 
wsiowym, spełnia on bowiem liczne czynności wchodzące w zakres organi 
zacji wsi.

Samorząd jeet ważnym czynnikiem w organizacji wsi, podejmując 
czynności w interesie życie zbiorowego. A dla działalności tej samo
rząd posiada największe kompetencje, jest on bowiem istotnym i jedy
nym odpowiedzialnym podmiotem we wszystkich dziedzinach polityki lo
kalnej , polityki mającej na oku własne środowisko społeczne i jego 
interesy.



Szczególnie obecnie coraz wyraźniej ujawnia się nowa rola gminy, 
rola samodzielna i niez&leZna od in yoh czynnik’® tycia publicznego, 
rola w społeczeństwie planowo gospodarująoya, rola czynnika zaspoka
jaj ątego najistotniejsze potrzeby o oba r akt erze lokalnym, $ og lnym 
planie gospodarczym są zakreślone wytyczne, zaś sprawy codzienne 
daj ą się najlepiej rozwiązywać w ramach lokalnych .To toż organizacja 
wsi siłą raktu rrasi oprzeć się na samorządzie, u konkretnie na gmi
nie wiejskiej jako komórce mającej duży zakres samodzielności a przy 
tym opartej o gromadę - wieś.

Idziemy bowiem w kierunku przekształceń strukturalnych w naszym 
społeczeństwie, chcielibyśmy widzieć te przemiany przede wszystkim 
n& w i• a wiemy, Ze na strukturę Życia współczesnego wpływają nie 
tylko czynniki ogólne - nazwijmy je państwowe - ale rćwniet nie mo~ 
Żerny zapoznawać czynników miejscowych, których kształtowanie zaleiy 
od warunków różnorodnych i odmiennych w tyciu każdej miejscowości, 
a których ani zrozumie^ ani prz widzieć z punktu dalszego nie motna.

Stąd konieczność powiązania tycia wsi jednostkowej z życiem re
jonu - gminy, gdyz wtedy i w planowaniu przestrzennym obraz staje 
się dla nas jaśniejszy a zmiany zaprojektowane mają swoje uzasadnie
nie. Bo planowanie przestrzenne dopiero aa swój sens, jeśli płasz
czyzna oddziaływania, płaszczyzna wprowadzona w zasięg plsnu jest 
dostateczna. A zatem wielkość tej płaszczyzny nie może przekraczać 
w planowaniu lokalnym promienia więzi społecznej, ale nie moie być 
od niego mniejszą, bo wtedy traci charakter planowania przestrzennego!

Z a p a d n i  e n  l a  r, o s p o d s .  r e f e e  i 
Ić u l t u r s i n  e . 

a o r g a n i z a c j a "  w a l  .
Sprav lokalnyoh jest wiele i to netury gospodarczej i kultural

nej . Swoisty charakter Zycie gospodarczego i kulturalnego wsi, różny 
od Zycie gospodarczego i kulturalnego miast, sprawia, Ze nie wszyst
ko co jest w mieście de się przenieść nu wieś, a zatem sprawy gospo
darcze i kulturalne wymagają odrębnego traktowania. Zycie gospodarcze- 
wsi i ciała produkojs rolna skupione są w drobnych warsztatach rolny# 
których jest bardzo wiele i które indywidualnie przedstawiają się 
w porównaniu z warsztatami produkcji w mieście bardzo skromnie. Sa 
to jednostki gospodarczo słabe i nie wyspęcjalizowane, z natury pro
wadzące gospodarkę wielostronną.

W gospodarstwie rolnym ,mimo dążności w tym kierunku, ni© da się 
przeprowadzić specjalizacja w tym stopniu co w przemyśle, gdyż istota 
gospodarstwa wymaga współistnienia gałęzi pomocniczych, wzajemnie 
©i* wspierających, szatki© gał zie rolnictwa istniejące w gospodar
stwie wzajemnie się uzupełniają 1 zazębiają, co wywiera wpływ na
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wewnętrzną organizację gospodarstwa oraz produkcji rolnej, Btomenty
ta wskazują na konieczność współdziałania n® wsi, na konieczność 
pewnej idei organizacyjnej, pewnej wspólnej asocjacji. Stąd wyłania 
się potrzeba organizacji wsi, tego zespołu drobnych i słabych gos
podarstw, które pojedynczo nie są w stanie utrzymać się na powierz
chni silnie pulsującego tycia gospodarczego. Gospodarstwa rolne nie 
zorganizowane, finsnsowo słabe, ponoszą wskutek wstrząsów gospodar
czych dotkliwe straty. Aby sprostać tym oi.ikira warunkom w jakich 
żyją zwykle słabe, odosobnione gospodarstwo rolne, potrzebują one 
zrzeszeń gospodarczych® łączących je dis pewnych celów i zadań pro
dukcji oraz zrzeszeń kulturalnych szerzących wiedzę rolniczą, jak i 
kulturo ogólną.

Wytwarzanie surowców odbywa się w samoistnych gospodarstwach, 
jednak wytwórczość rolnicza wychodzi poza obręb gospodarstwa, bowiem 
cały szereg aktów produkcji skupia się w zrzeszeniach i instytuc
jach zbiorowych, stojących poza tymi gospodarstwami, ćroees przerób
ki uszlachetniającej surowce na wytwory gotowe przybiera na sile w 
rolnictwie nowoczesnym, i ma coraz to bardziej charakter czysto prze
mysłowy, wykazuje zatem zwykłą w produkoji przemysłowej dążność do 
koncentracji. Potrzeba organizacji kredytowej Zmusza samoistne gospo
darstwa rolne do łączenia się ir zrzeszenie, zdolne do zaspakajania 
potrzeb kredytowyoh tych gospodarstw. X*odobnie przedstawia wie sprawa, 
ze wspólnym zakupem i zbytem, fiel zatem jako ośrodek gospodarczy 
wymaga róinyoh organizacji, wkóre są w stanie powiązać procesy pro
dukcyjne na wsi z procesami gospodarczymi ogólno narodowymi.

Chociaż tworzenie organizacji gospodarczych jest znacznie łat
wiejsze na wsi 1 są one bardziej zrozumiałe dla chłopa, to jednak 
nie mniej ważną, choc trudniejszą jest sprawa tworzenia rzeszeń i 
organizacji kulturalno-oświatowych, których celem jest wychowanie 
ogółu rolniczego. Praca kulturalno-oświatowa nie jest łatwa, ale 
jest ona zasadnicza, gdyż zmierza do pogłębienia kultury i oświaty, 
wżerając się głęboko w duszę człowieka. Prowadzona praca kultur lno- 
oświatowa zapładnia wieś do tworzenia Instytucji gospodarczych. To 
też zagadnienie rozbudowania pracy kulturalno-oświatowej na wsi staje 
się palące. „ieś bowiem zamknięta w swoich sprawach nie zawsze ma 
możność korzystania z kultury poza swoim najbliższym rejonem. Pa 
tym odcinku stoi otworem olbrzymie pole do działania, lecz do zada
nia tego trzeba pftdejść planowo w oparciu o organizacje wiejskie,

już w jednym z poprzednich rozdziałów zwróciliśmy uwagę na dąż
ności chłopa w zakresie organizacji życia gospodarczego i kultural
nego, tutaj chcielibyśmy podkreślić, iż nie możne rozdzielić zagad
nień kulturalnych od gospcderczych na wsi.
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Z uwagi na specyficzne warunki produkoji oraz odosobniona warunki 
tycia wieś przedstawia wdzięczne pola do działalności kulturalnej i 
gospodarczej. Potrzeby pracy kulturalnej ni© trzeb® specjalnie uza
sadniać, Chłop zasklepiony w codziennej pracy na roli ni© ©a możność* 
stykania się i obcowania z dobrami kulturalnymi. Dlatego trzeba mu tc 
ułatwić - jest to jedno z wielu zadań organizacji wsi. Człowiek wal 
raa te samo prawa do korzystania z dobrodziejstw kultury co człowiek 
w miaście. Jeśli warunki życia nie pozwalają na łatwość korzystania 
z tyob dobrodziejstw - to organizacja wsi musi wszystko z siebie 
dać, aby uprzystępnić chłopu korzystanie z kultury, książka, teatr, 
kino i t.p. muszą się znaleić na wsi i nie mogą by przywilejem 30$
społeczeństwa żyjącego w miastach.

Pozoota lenie chłopa poza zasięgiem rozwijającego się tycie kul
turalnego społeczeństwa nie wpłynęłoby na przemiany strukturalne,do 
których dążymy. Wieś pozbawiona wpływów kulturalnych nie zwiększyła
by anojej produkcji - a zatem nie podniosłaby swojej stopy życiowej, 
która obecnie jest bardzo niska. Dlatego oddziaływanie kulturalne na 
wsi jest związane ze sprawami gospodarczymi.

Tak jsk warsztat rolny, reprezentuj ąey sam w sobie niewielką 
sił? gospodarczą, musi obecnie w nowoczesnym życiu gospodarczym wy
stępować zespołowo, podobnie w korzystaniu z dóbr kulturalnych wieś 
musi występować zespołowo. Tylko w dtodze organizacji wsi mogą być 
dobra kultury udostępnione chłopu. Z zagadnienia tego musi zdawać 
sobie sprawę każdy działacz społeczny, jeżeli nie chce wysiłków 
społecznych trwonić na daremnie.

Z drugiej strony trzsbe pamiętać, że chłop zahartowany w w* la* 
z przyrodą jest z natury konserwatystą, nie jest podatny na wszelkie 
nowinki. Dlatego chłoń nie przyjmuje z wszystkich rąk rzuoene mu 
ochłapy kultury, 2 tym wiąże się sprawa metody i ludzi. Ostrożny 
chłop nie lubi przybyszów, do których nie me zaufania. Cn najohętniąg 
przyjmuje kulturę z własnego otoczenia, z własnego środowiska, Z 
tego względu oddziaływanie kulturalne na wieś może być dokonywane 
tylko przez środowisko wiejskie względnie przy jego współdziałaniu.
Z tych przyczyn organitaoja wsi - jako eiaanacja społeczeństwa wiej
skiego - jest najlepszą formą, która powinna zająć się szerzeniem 
kultury.

Położenie większego nacisku na zagadnienie kulturalne na wsi 
konieczne jest i z tego względu, że chłop ne arpim warsztacie jest 
nie tylko robotnikiem, ale również: kierownikiem. Stąd oddziaływanie 
kulturalne tcuei iść w kierunku potęgowania tych przymiotów, które 
są atrybutem kierowników.
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Rolnictwo w przeciwieństwie do produkcji przemysłowej nie zdąża 

do koncentracji produkcji, nrzeclwnle widzimy oroceg indywidualizo
wanie się. Dlatego zalety indywidualne pracowników mają w rolnictwiew 
zwłaszcza w gospodarstwach intensywnie prowadzonych duże ró',ksze zna
czenie aniżeli w przemyśle.

Rolnictwo jako całość stanowi potężną az*ę|ć gospodarstwa społecz
nego, jednakże jego poszczególne elementy - gospodarstwo indywidualne- 
przedetr;!łają jednostki ekonomicznie słabe. Słabość ta potęgowana 
jest wielostronnością produkcji gospodarstwa wiejskiego. Dlatego nie
zbędną jest w rolnictwie nadbudowa, kt-<ra łączyłaby ooszozogćine sła
be jednostki - gospodarstwa - w jedną dużą całość, zdolną do życia 
i do korzystanie z najnowszych urządzeń współczesnej techniki rolni
czej, najlepszych metod org-nlzaojl kredytowej, handlowej i przetwór
czej. Nadbudową tą brdzie organizacja wsi, kt^ra Idzie zawierać w 
sobie r-żne zrzeszenia rolnicze, połączone w organizacjach szczytowyd!

any społecznc gospodaroise na wetm jt#_ olrt-sic międzywojennym.
Ckree ter* jest charakterystyczny dla naszych stosunków społeczny^ 

i narodowych, flestąpiły w nim przemiany o wielkiej doniosłości. % 
tymże o ześle v sposób ostateczny przesunął się w kolące ośrodek odpo
wiedzialności zs losy narodu - z warstwy elitarnej ne cały masyw two
rzyw© cgrodowego - n© chłopa, który steł się filerem bytu narodowego. 
Jeśli do momentu odzyskania niepodległości toczyła się walka, to z 
chwilą utrwalenia tej niepodległości zwycięstw© po stronie wsi było 
już zdecydowane. i*e tego przyczynił się rasowy ruch ludowy, który 
stał się jednym z najważniejszych przejawów naszego życia zbiorowego. 
Sięgnął on bowiem po odpowiedzialność ze całokształt ładu państwowe
go. Proces dojrzewania politycznego chłopa postępował reśno i rzetel
nie - symbolem tego stał się Rząd obrony Narodowej w 1920 r.

Dziejowy proces przesunięcia punktu ciężkości w układzie społecz
nym zakończył się podczas ostatniej wojny. Chłop steł się gospodarzem 
w swoim państwie.

Ruch ludowy, który odegrał tsk wielka rolę w tych przeobrażenia^ 
stał się po pierwszej wojnie najbardziej dynamicznym ruchem społecz
no polityczny®. M e  osiągnął on wprawdzie pełni swego rozwoju, czego 
dowodem jest Mewykrystelizowanie się jeszcze dotąd pełnego oblicza 
ideowego, nie mniej ruch ten zapłodnił wieś w nowe myśli, spowodował 
w niej olbrzymie przemiany społeczno gospodarcza. Zahamowanie emigra
cji ze wsi po pierwszej wojnie światowej było korzystne dla samej 
wsi, bo element najbardziej ruchliwy pozostał na miejscu i przyczynił 
się do zdynamizowanie życia wiejskiego i usamodzelnienia społeczno 
politycznego wsi. nawrót tych procesów można był© obserwować po okre
sie kryzysu, kiedy spadłe emigracji wiejska do miast. Widzimy wtedy
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nowe tempo ©żywienia się na wsi, które przetrwał© d© ostatnie;} wojny, 
wetrzyj anie się pewnej Ilości inteligencji na wsi po roku 1930 spowo
dowało wielkie ożywienie ruchu kulturalnego na wsi 1 pogłębienie prac 
nad ideowym obliczem samego ruchu, fidzimy w tym czasie zmieszczą na 
odcinku młodzieżowym namiętne szukanie własnego wyrazu, własnego 
stylu m  wszelkiej działalności, odrębny ten wyraz znajdujemy w pra
cach kulturalno ©światowych, e zatem w teatrze ludowym, w muzyce, w 
tańcach i t.p,

Ruch ideowy otworzył okno na świat, utorował drogę dis postopu 
gospodarczego, Z rozwojem społeczno-politycznym szły dążenia w kie
runku podniesienie stopy życiowej. To wymagał© zwiększenia produkcji 
poprzez ulepszoną agrotechr. ikę. ha tym odcinku wieś polska poczyniła 
olbrzymie postępy, harówno * dziedzinie uprawy roli, nawożenia, uży
cie właściwych odmian nasion jak i w hodowli zwierząt okres między
wojenny me duże osiągnięci®. Kusimy przypomnieć, iż Niepodległość 
zastałe wieś nie zawsze w najlepszym położeniu w poszczególnych za
borach. Poza zaborem pruskim stosunki sgrarne były opiekane. 1 Biaio- 
polsce olbrzymie przeludnienie na wsi wyrażające się w dużej ilości 
gospodarstw karłowatych, niesamodzielnyoh, mających grunta w szacho
wnicy. hic w lepszym położeniu, jeśli chodzi o szachownicę, był za
bór rosyjski, próoz tego nie została tam uregulowana sprawa serwitu
tów. U progu niepodległości w roku 1920 blisko 50% gospodarstw po
siadał© szachownice, z tego połowo prawie posiadała ziemię więcej 
niż w czterech kawałkach. * akcji scalenia wieś poczyniła duże postę
py. już do roku 1935 scalone przeszło 600 tys. gospodarstw o obsza
rze 4 mil. ha. Uregulownc prawie zupełnie sprawę serwitutów. Chciał
bym tutaj podkreślić, iż komasacje i regulacja służebności były prze
prowadzone dobrowolnie, a zatem z inicjatywy przeważnie samej wsi.

Również ne odcinku melioracji uzyskano poważne osiągnięcia. Z 
funduszów przyznanych prz^z Państwowy Benk Rolny zmeliorowano do 
końca 1929r. ©koło 95 tys. ha, a do roku 1938 - 54-8 tys. ha.

W produkcji roślinnej postępy są większe. Zwiększyła się powierz
chnie uprawna żyta , pszenioy i ziemniaków. Plony z Jednostki powierz
chni albo utrzymały się na poziomie przedwojennym a.lb© wzrosły.

Powierzchnia uirawna nie który oh ziemionłodów w tys. ha
Okresy 1909/13 1928/32 1938
żyto 508? 5690 5894
pszenica 1353 1582 1754
ziemniaki 2404 2648 3030

Plony z 1 ha w kwintalach
żyt© 11,2 11,2 12,3
pszenica 12,4 ___— ^ 12,5 12,4
ziemniaki 103, ^ ^ 1 1 4 , 1 113,0



Równie? zużycie nawozów sztucznych przez mniejszą własność 
stale warastcł©, Oczywiście zużycie to było mniejsze niż większej 
własności, jednak z ksżdym rokiem stosunek ten korzystniej ukłedsł 
się ale. wsi.

Pomyślnie rozwijająca się produkcja roślinna dobrze wpłynęła 
an rozwój hodowli inwentarz* żywego, tego podstawoweg© działu w 
drobnym goeoedsretwie, e©wedenv tego se dane statystyczne pogłowia 
zwierz, t.

Okresy
--•V - -  -  ‘ . , j  , ,  .

1907-10 
(w tysiącach

1921
sztuk)

1930 1938

bydło rogste 8664 BO65 9599 10554
trzoda chlewna 548? 528? 6046 7525
owce 4473 2193 2490 3411
Przytoczone cyfry wskazują, ii wieś nasza kroczyła w kierunku 

zwiększenia produkcji celem uzyskania większego dochodu z jedneetk. 
powierzchni. Jednakże postęp ten nie był taki, jakiego wymagała 
sytuacja gospodarcza wsi. kusimy bowiem pessięteć, że przed wsią 
polską leżą olbrzymie możliwości zwiększenie produkcji poprzez 
zastosowanie lepszych metod agrotechnicznych i nakładów kapitało
wych. „ ie nożne zapominać, że wart ode* produkcji hodowlanej na głe- 
wę luoności wynosiła u nas tylko 350 zł a produkcji roślinnej tylkc- 
30u zł przedwojennych. Niski dochód społeczny wsi warunkowe! jej ę 
stopę życiową. Przed naszą wsią stoją jeszcze olbrzymie zsdenie, 
których realizacja zwiększy dochód społeczny i przyspieszy prze
miany strukturalne w naszym społeczeństwie. Tfś realizacji tych ze- 
dan decydującą rolę powinna odegrać organizacja wsi, która powinna 
zając się całokształtem rozwoju wsi, zarówno warunków gospodarczych 
jak i kulturalnych.

O ś r o d k i .  o ć ć z 1 a > y v- u J -i e e n o  w i e c  1
Już w poprzednich rozdziałach zwróciliśmy uwagę na niektóre 

momenty wiążące w 01'gaiiizacji wsi. Tutaj chcielibyśmy omówić pewne 
instytucje, które odgrywają i będą nadal odgrywać ważną rolę w 
przemianach społecznych na wsi. nie będzie nam przy tyra chodzić o 
istotę działania tych instytucji, leoz raczej o ich oddziaływanie 
na organizację wsi.

K o ś c i ó ł  .
óedną z zasadniczych instytucji, która wielką rolę odgrywa na 

wsi jest kościół, zapoznawanie roli kościoła w życiu chłopa, w ży
ciu wsi, wskazywałoby na nieznajomość stosunków wiejskich. Kościół 
aa wsi nie tylko spełnia swoje posłannictwo religijne, mające za 
zadanie podniesienie moralności wiernych, lecz również juko jed
nostka organizacyjne - parafia kościół spełnia określone cele or-
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ganizaeyjne ne wsi. Parafia stanowi dość zwartą organizację,* któ
rej przejawia się silna więź duchowa. Z tych powoańw parafia wiąże
się z organizacją wsi. Członkowie wypełniając postulaty parafii 
spełniają tym samym ©kreślone funkcje w organizmie wsi, Jednakie 
rola teka kościoła byłaby zbyt skromna. Kościół w organizacji wsi 
nie może ©graniczyć* się do zaspakajania tylko potrzeb duchowych 
swych wiernych. Kościół może dzięki swojemu olbrzymiemu autoryte
towi poprzeć moralnie szereg instytucji i przedsięwzięć o charak
terze świeckim. Sie mam na myśli jakiegoś klerykalizmu, jedynie 
tylko zdaję sobie sprawę, że poparcie moralne ze strony kościoła 
w wielu wypadkach może przyczynić się d© pomyślnego rozwoju spra
wy. Z drugiej strony nie m© na wykluczyć przeżyć religijnych z 
życia wsi, Zycie religijne jest jednym ze składników życia wiej
skiego. Jego rozkwit łydzie wpływał ne rozkwit osłoksztełtu życie. 
Dlatego w płanownaiu przedsrzenrym komórkę życie religijnego umiesz
czać należy zawsze centralnie, ażeby ona mogła promieaować na cały 
rejon organizacji i zapładnieć go. ile możne pozostawiać jej poza 
centralnym punktem ośrodka, gdyż obecnie więź religijna jest znacz
nie silniejsza od innych. Osłabiłoby to zainteresowanie wsi inny
mi instytucjami i wpłynęłoby hamując© na rozwój.

S z k o ł a  •
Drugim czynnikiem nie mniej ważnym jest szkoła, szczególnie 

wyżej zorganizowana. Oddziaływanie jej na wieś jest o lanym charak
terze niż kościoła. Xe szkołą nawiązuje kontakt młode pokolenie, 
zadzierzgnięta nić wiajemnych stosunków ne ławie szkolnej niejed
nokrotnie trwa bardzo długo. Szkoła więc nie tylko ©ddziaływuje w 
wieku szkolnym, ale również i w późniejszym okresie, W szkole utkw^ 
ne są nadzieje rodziców* te wyprowadzi one ich dzieci poza okręg 
ich wiejskiej egzystencji. Szkoła łączy wieś. Z istnieniem szkoły 
wieś ma pewne przeżycia. &io dziwnego, że zainteresowanie szkołą 
jest na wsi duże. &ażde wydarzenie szkolne przeżywane jest podobnie 
jak wydarzenia we własnej rodzinie. Szkoła na ws* traktowana jest 
inaczej niż w mieście, wa wsi stanowi ona część składową życia 
mieszkańców.

i«ssz® ubóstwo uniemożliwia utrzymania, szkoły w każdej miejsco
wości. ustaws szkolna przewiduje teoretycznie szkołę w promieniu 
3 km. i-otyohozasowa praktyka wykazała, że w promieniu 3 km nie jes
teśmy w stanie utrzymać szkół wyżej zorganizowanych, bo jesteśmy 
zs biedni. Przeciętnie zatem promień będzie większy dla szkoły 
wyżej zorganizowanej, natomiast utrzyma się w granicach 3 km dla 
szkół niższego stopnia, kwlązane to jest z większymi dziećmi. Do
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szkoły wyżej zorganizowanej m&gn uczęszczać dzieci starsze, dl® 
których odległości ponad 3 km nie stanowią takiej wielkiej prze
szkody.

ajwiększy wpływ wywiera szkół® w klasach starszych. Tutaj bo
wiem rozpoczyna się szkoła obywatelska. Dlatego ośrodek szkolny 
umieszczony centralnie wywiera swój wpływ bardziej r'wnemiernie 
na okolice.

i©dobnie jek wyższe uczelnia premienuJe w danym mieście i wy
wiera swój wpływ kulturalny, tak szkoła wyżej zorganizowane me moż
ność edóziaływfinie na r ieszkańc' w danej okolicy. ćcżłlwośei te są 
ogromne. Szkoła bowiem nie może zapominać, te jej role/skeńczyła 
się u przeciętnego obywatela z wiekiem nauozenia. Vychewaweza rola 
szkody trwa delej, tylko trzeba użyć do tego innej metody. Ważną 
rzeczą jest umieszczenie szkoły we właściwym punkcie, odsunięcie 
szkoły od osiedle ze względu m  wygodę części okolicy nie może być 
traktów?ne poważnie. Szkoła musi być związana z pewnym ©środkiem, 
torunięcie jej ne ubocze automatycznie hamuje jej wpływ wychów-fr
ezy* npływ szkoły rozchodzi się po okolicy poprzez wzajemne oddzis- 
ływ-nie poszczególnych osiedli. Oczywiście im więcej osiedli bez
pośredni© będzie etyk&ć się z© szkołą, tyxr. wpływ tr izie silniej* 
ozy. Nie mniej szkoła zaweze najsilniej promienuje na najbliższe 
otoczenie. Dlatege w planowaniu przestrzennym szkoła w rejonie po
winna by?:; umieszczona centralnie.

S z k o ł a  r i  L l J  o a a ,
To samo można powiedzieć o grslru ej szkole rolniczej, aczkolwiek 

jej oddziaływanie jest innego charakteru niż szkoły ogólnokształcą
cej, jednak z uwagi na specyficzny charakter tej szkoły - jako pla
cówki kształcącej przodowników wiejskioh, wzorowych gospodarzy, 
susi ona sama być wzorem i świecić przykładem, hletego nie jest 
sprawą obojętną, gdzie będzie umieszczona gminna szkoła rolnicza, 
najlepszym położeniem dis niej joat punkt centralny, względnie 
w jego pobliżu. Ohedzl bowiem o to, ażeby przeciętny obywatel da
nej okolicy mógł bez większych trudności obserwować wyniki prsoy 
w szkole oraz w gospodarstwie szkolnym, lównleż sama szkoła na 
pewna poałaaniotw© kulturalne, które znacznie łatwiej może spełnić 
przy położeniu w pewnym ośrodku społecznym, niż b dąo odsuniętą ©d 
środowisk zamieszkałych. " szkole rolniczej uczeń nie tylko na za
poznawać się z wiadomościami z zakresu gospodarstwa, ale również 
ma on pod kierunkiem nauczyciela zaprewiać się do służby obywatel- 
sklej. Jlatsgo uczeń w okresie pobytu w 3zkole powinien r'wniaż 
brać udział w życiu społecznym. Stąd potrzeba zbliżenia szkoły rol
ni czaj do społeczeństwa wiejskiego, bo tylko wtedy może być wzajem*
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ne oddziaływania• Społeczeństwo wiejskie nie ma jeszcze pełnego zam 
faala do szkół rolniozyoh 1 w dużym stopniu nie odczuwa potrzeby km 
kształcenia dzieci w tyra kierunku. Te wewnętrzna opory - nie kt© 
lary tylko szkpła musi przełamać przez umiejętne podejście do oto
czenia. Chłop musi widzieć i przekonać się, iż syn jogo w ciągu 
roku w szkole nie próżnował. Położenia szkoły powinno być tak roz
planowane, aby umożliwić jak najczęstsze zwiedzanie jej przez oko
licznych rolników.

M e  leży to w planie niniejszego referatu omawiać działalność 
oświatową i wpływy ©światy na otoczenie oraz przytaczać ©dnośnd 
przykłady. Zadanie nasze jest inne. Chciałbym podkreślić tylko za
dania szkoły dotyczące przede wszystkim rozwoju osobistego każdej 
jednostki, spraw społeozn© państwowych, stosunku do pracy i orga
nizowania się. Jednym z zadań organizacji wsi powinno być, aby każ
dy obywatel miał mośność rozwijania swoich sił i korzystania z ist
niejących już dóbr dla dalszego doskonalenia się* Przez umiejętnie 
zorganizowaną sieć oświatową dla r ?neg© wieku można ©sięgnąć bar
dzo duże wyniki. Praca oświatowa nie może ograniczać się wyłącznie 
do zagadnień zawodowych, lecz powin a obejmować wszystkie dziedziny 
Tylko wtedy da ona pełnię rozwoju człowieka*

B i b l i o t e k a  .
Trzeba chłopa wciągnąć w orbitę zainteresowań kulturalnych, llł® 

twić to może książka, która w tej chwili jest tak rzadka na wsi.
Z ogólnej ilości 372 bibliotek samorządowych na wsi jest tylko 131 
z 36 000 tomerai. Jak na potrzeby wsi jest to przysłowiowa kropla 
w morzu. Bez odpowiednich bibliotek wiejskich nie ma mowy o popula
ryzacji ksżążki na wsi tym bardziej, że dziś książka, jest tek dro
ga, że kupno jej w tej ilości, by nogładostarczyc stałej lektury 
czytelnikowi wiejskiemu, przekracza jego możliwości. W dążeniu do 
wyrównania intelektualnego całego narodu na możliwie średni poziom,, 
wieś nie może pozostać w tyle. Dlatego sprawa biblioteki rejonowej 
gminnej jest rzeczą nieodzowną i powinna stanowić jedno z zadań 
organizacji wsi pospołu z samorządem. Biblioteka ta nie tylko musi 
być stworzona, ale musi być udostępniona ohłopu w takiej formie, 
żeby mógł z niej korzystać. Biblioteka nie może gromadzić wszyst
kich książek bez wyboru, bo efekt może być taki, że początkujący 
czytelnik natrafiwszy raz i drugi na książkę nudną lub dla niego 
niezrozumiałą, zniechęca dię na stałe do czytelnictwa. Popularyza
cja czytelnictwa powinna zaczynać się od szkoły powszechnej i iść 
poprzez organizacje młodzieżowe i organizacje starszych gospodarzy 
Dużo na tym odcinku mogą zrobić konkursy czytania książki, które 
już były zapoczątkowane w zespołach młodzieżowych.
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T e a t r_ l n & o wy. .
obok książki ważnym ozynr ikiem rozwoju kultury jest teatr ludowy 

Niestety jak d© tej pory stoi ©n pod względem technicznym i repertu
arowym wciąż jeszcze ns bardzo niskim poziomie. Teatr ludowy me ważne« 
zadanie do spełnienia, tylko trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki 
rozwojowe•

Teatr ludowy daje różnorodnym indywidualnościom możność ekspansji! 
ertystyoznej. Właściwość ta stanowi jeden z czynników przyciągających 
dzięki któremu teatr ludowy jest przez setki ludzi dorosłych, a zwłsa 
cza młodzież uważany za n©Julubionazs formę pracy i rozrywki kultu
ralnej .

Znaczenie teatru ludowego polega na wszechstronności oddziaływani
kulturalnego tej formy pracy na członków, bowiem uczą się ©ni nie 
tylko wypowied^nia własnej treści wewnętrznej, lecz zdobywają cenne 
zalety natury społecznej i umiejętności harmonijnej współpracy dla 
wspólnego celu, umiejętności zbiorowego czynu artystycznego. Jednak 
teatr ludowy, to ni® wyuczenie się na pamięć różnych sztuczek i skłaóE 
ne ioh oćegrc-nie, lecz chodzi tutaj o samorodną twórczość ludową. ludi 
musi sięgnąć do własnych przeżyć, doznań i doświadczeń życiowych, 
musi zdobyć umiejętność wypowiadanie w sztuce własnej treści psychice 
nej . A będzie można to stworzyć wtedy dopierA, gdy teatr stanie się ti 
teatrem środowiska, t.zn, teatrem gromady związaaej wspólnymi warun
kami życia. V. ten sposób rozumiany teatr ludowy przejawia się w róż
nych formach artystycznych, już to w postaci improwizacji zespołu na 
dany temat względnie inscenizacji baśni, podań, legend i pieśni ludo
wych. Ićoże on grać sztuki pisana. W rejonie możliwa jest wzajemna wy
miana zespołów teatralnych wsiowych, o© wpłynąć powinno na podnie
sienie poziomu. Chodzi tylko zawsze o odpowiednio dobrany repertuar 
dla teatru ludowego, który powinra cechować zdrowa atmosfera, atrak
cyjność fabuły, żywy humor. Tylko musi te być prawdziwa sztuka, da
jące w małym nawęt fragmencie pełnię przeżycia. Obok tego trzeba bę
dzie wyszkolić reżyserów, przynajmniej po jednemu na jednostkę orga
nizacji wsi.

Ze sprawą teatru ludowego łąozy się i dążenie d© upowszechnienia 
kultury muzycznej na wsi. Wśród różnorodnych czynników wychowawczych 
znaczenie muzyki jest dziś coraz bardziej doceniane. Dziedfcina ta 
jest u nas zupełnie zaniedbana, Powinniśmy dążyć i stworzyć w ramach 
©rganizaeji wsi takie warunki, aby muzykę Jak© element kształcący 
psychikę jednostki i zespalający gromadę węzłami wspólnych harmonij
nych przeżyć, uczynić stałym czynnikiem w życiu mas. Potrzeba muzyki 
jest wśród szerokiego ogółu silna, choć często nieuświadomiona. Wy
raża się ©na bąćś w formie biernej {chęć słuchanie) bądź czynnej
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(pragnienie uczestniczenia w produkcjach muzycznych) .
To san© tyezy się i śpiewu. Trzeba wciągnąć szerokie raaay wsi 

Ć9 brania udziału w produkcjach muzycznych i wokalnych, I$ajniezawod
ni® jszyja środkiem umuzykalniającym jest śpiew chóralny i dlatego aa 
drodze organizacji chórów śpiewaozyoh na wsi, po przez wzajemne kon
kursy w rejonie można będzie ©sięgnąć dobre wyniki. ;ieco trudniej 
przedstawia się praca zespołów muzycznych, gdzie trzeba włożyć dużo 
wysiłku ze strony wykonawców. Jednakże 1 tutaj jest wiele do zrobie
nia. Zespoły muzyczne przy poparciu organizacji wsi mogą się rozwi
jać, Trzeba im tylk© zapewnić kierownictwo fachowe oraz możność pro
dukowania.

D o m y ____l u d o w e  .
wszystkie te poczynania raajspza zadanie podniesienie poziomu kul

tury na wsi,niejednokrotnie będą zbiegać się ze sobą, stąd wyłania 
się dla ich pracy konieczność posiadanie pewnego lokalu. Tutaj może 
©dcifcć duże usługi dem ludowy, który powinien istnieć przynajmniej w
każdy;:, punkcie' centralnym mikroregionu.

kyślą przewodnią spółczemiych domów ludowych jest osobiste obco
wanie ludzi ze sobą. Im niższy jest poziom oświaty ludności, im mniwj 
rozwinięte czytelnictwo, im większe wśród ludności apatia i brak zro
zumienia potrzeby nauki, tym większe znaczenie posiada osobiste zet
knięcie i wpływ osobisty. Książce trzeba utorować drogę, aby mogła 
działać. Tę włośnie drogę raa utorować dom ludowy. Owocność pracy 
dom'w ludowych założy w dużym stopniu ©d jednostek organizujących 
pracę• do&u ludowym chłop powinien czuć się jak u elebie. Powinien 
©n zn&laić wszystko to, czego mu brak jest w donu w zekresie oświaty. 
Dom ludowy powinien stać na straży przed analfabetyzmem r©wr©tny&, 
tak rozpowszechnionym na wei.

4 wielu zadań, które stają przed doffi&MflKfrlsłbyai zwrócić uwagę 
ne mukee, które pewinry być przy każdym domu. &uzea te gromadziłyby 
okazy flory i fauny oraz najrozmaitsze eksponaty, wykresy, tablice 
pogl• ,dowe, rysunki • -Teateśmy mocno op< iniesi w rozwoju społeczno- 
gospodarczym i kulturalnym w stosunku do wielu krajów zachodnich, to 
nasz zacofani© powin c być wykazane w riuzecch przy domscfc ludowych.
* ogóle zagadnienie muzę w jest bardzo obszerne i daje szerokie pole 
do różnych pomysłów ćle ludzi pracujących oświatowo w terenie.

kultura moralna jest warunkiem trvąnia wezełkiej kultury wogóle. 
^eśli obecnie w domach ludowych tek wielki nacisk się kładzie na bez
pośrednie obcowanie ludzi sc sobą, to właśnie głównie ze względu na 
wpływ moralny takiego obcowanie. Tutaj właśnie % uwagi na ograniczoną 
liczbę społeczności opinia publiczna staje się dźwignią prawdziwego 
postępu etycznego. Maturalnie, iż opinią należy właściwie pokierować 
i uchronić ją od prowincjonalnej ciasnoty pojęć. % opinii należy^wo-
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rzyć siłę, która potrafi narzucić rygor moralny. Cała działalność 
domu ludowego me charakter społeczny i bez tego ękariskteru nie ©lałby 
©n racji bytu. Powoli i niedostrzeżenie dokonuje dom ludowy olbrzy
miego procesu melioracyjnego. Jek chwasty na uprawianym polu niknie 
pijsństwo i zbrodnia, dokonywa się całkowite fizyczne i moralne prze- 
ebrsżeniśtliidneści, zgięte karki prostują się, w oczach przebija się 
myśl i poczucie godności własnej - osięgają to domy ludowe. Organi
zacja wsi musi zetem położyć duży nacisk nu domy ludowe i umiejętne 
ich rozplanowanie w terenie.

I n s t y t u c i e  g o s p o d a r c z e  •
Aby praca oświatowa mogła być prowadzona z pożytkiem, niezbędne 

jest pewne minimum dobrobytu materialnego ludności. Praca oświatowa 
musi iść w parze z pracą nad rozwojem dobrobytu. Formy działalności 
gospodarczej powinny być dostosowywane do szczególnych warunków da
nej okolicy*

Drobne gospodarstwo rolne jest z natury swojej gospodarczo słabe. 
Odosobnione, ©a j \oe duże trudności komunikacyjne, zasklepia się w 
jecnyn kierunku, oo powoduje jego słabość, jakkolwiek konserwatyzm 
wsi broni ją przed częstymi lokalnymi wstrząsami gospodarczymi, tym 
silniej odbijają się na niej wszelkie kryzysy światowe. Gospodarstwa 
rolne, nie zorganizowane, finansowo słabe, ponoszą wskutefc teg© dotk
liwe struty. Ażeby sprostać tym ciężkim warunkom, w jakich żyją zwyk
le słabe, odosobnione gospodarstwa rolne, potrzebują one zrzeszali 
gospodarczych, łuaząoyeli je dla pewnych oelcw i zadań produkcji.

0 ile drobna własność ma przewagę w dziedzinie produkcji nad 
większą własnością, to w zakresie wymiany drobne rolnictwo napotyka 
na duże trudności. Hueimy tutaj pamiętać, że wielki odbiorca czy do
stawca ma przewagę nad dostawcą czy odbiorcą drobnym. Drobny rolnik - 
jak wyraził się prof. L a u r  - sprzedaje po cenach wielkiego hurtu 
a kupuje po oenach drobnego detalu. Ta dysproporcja odbija się ujem
nie na dochodowości drobnego warsztatu, bowiem znaczne część pracy 
rolnika znika w łańcuchu wyB;iany między wsią i miastem. Ażeby temu 
zaradzić, ażeby nie dopuścić do w; zysku, drobne rolaictw© zachowując 
wszystkie swoje dedatnie właściwości produkcyjne, musi w zakresie 
wymiany występować zwarcie w formie zorganizowanej. Ze wszystkich 
form organizacyjnych dla wsi najwłaściwszą jest speidzielozość. Zada
niem spółdzielczości w naszym modelu gospodarczym, ma być właśnie 
ujęcie gospodarki wsi polskiej w ramy organizacji spółdzielczej. 
Spółdzielczość powinna objąć całą gospodarkę rolną, a więc zarówno 
potrzeby związane z produkcją, jak i przetwórstwo, handel produktami 
rolnymi ©raz zaopatrzenie gospodarstw wiejskich.



Podobnie Jak najkorzystniejsze spieniężenia pracy Jest podstaw©-
wyin zadaniem robotnika, to dla rolnika korzystne spieniężenie produk
tów jego gospodarstwa jest również podstawowym zadanie®, Jednakże 
chłop jest nie tylko producentem, ale również konsumentem z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz jako wfaściciej. gospodarstwa 
rolnego. ;śoalizscj& zadarł związany oh z obsłużeniem wsi wymaga jednak 
wzmożonego wysiłku. Czy tego mają dokonać różne typy spółdzielni czy 
jednolita organizacja - jest zagadnieniem spornym, Das interesuje od
cinek wiejski o nieznacznym promieniu. Jeśli z tego punktu widzenia 
podejdziemy do zagadnienia, to ni© wydaje się słuszne rozbijanie wei 
na zbyt drobne elementy organizacyjne. Odcinek organizacji wsi repre
zentuje małą grupę społeczną. Powstawanie różnych typów spółdzielni 
powoduje Ttieloozłonkowstwo' które może doprowadzić do absurdu, kie 
możemy zapomnieć, ii w miarę oddalania się gospodarstwa rolnego ©d 
typu gospodarki naturalnej - potrzeby jego wzrastają - tym samym mu
siały tworzyć się odrębne formy organizacyjne spółdzielczości• Blatem 
wydaje się słuszniejsze stanowisko, iż odcinek wiejski powinien być 
obsługiwany przez jeden typ spółdzielczości, z odpowiedni© rozbudowa
nymi działami. Powinr.s więc na wsi pracować spółdzielnia uniwersalna, 
jaką reprezentuje w sobie Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej.

krze" stworzenie Jednolitej struktury spółdzielczości ns wsi 
uniknie się wielotorcwości w pracy i marnotrawstwa sił ludzi i środ
ków. Spółdzielnia Samopomocy przez swój uniwersalizm ma możność za
spokojenia potrzeb ohiepa jako konsumenta oraz producenta.

Działalność spółdzielni uniwersalnej powinna wyrażać się:
a) w działalności handlowej, objawiającej się zarówno w skupie 

płodów rolnych, jak i w zaopatrywaniu rolnictwa w środki produkcji;
b) w działalności usługowej, a więc stseje maszyn rolniczych, 

stacje kopulacyjne, magazyny 1 przechowalnie, roezarnie lnu, suszar
nie owecow, chłodnie, środki transportowe i t.d.

c) w rozbudowie przemysłu spożywczego;
d) w finansów; niu z nadwyżek wypracowanych na polu gospodarczym 

instytucji oświatowych, kulturalnych 1 zdrowotnych w rodzaju kursów, 
bibliotek, wydawnictw, świetlic, teatrów ludowych, ośrodków zdrowia.

Tak rozbudowana spółdzielczość stanowić będzie ważne ogniwo w 
organizacji wsi, potężny czynnik wzmacniający gospodarkę indywidualną 
chłopa, który tylko przez spółdzielnię może wejść w posiadanie nowo
czesnych ulepszali i środków technicznych.

Rolnictwo nasze znajduje się na niskim poziomie. Szczególnie 
obeonie po silnych zniszczeniach wojennych. Hożna więc powiedzieć 
bez przesady, że nasza gospodarka rolnicza w swej olbrzymiej części 
jest jeszcze gospodarką naturalną. Dlatego trzeba zmobilizować 
wszystkie siły, aby wieś wciągnąć w orbitę oddziaływania rynku.
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Pozwoli to na przekształcenie wsi z czysto rolniczej na wieś rolni
czo-przemysłową. Szereg przemysłów rolnych jak gorzełnictfi©, młynsr- 
stw©, fabryki konserw, wikliniaretw© i t.fi. mogą i powinny rezwijsć 
się no wsi, stwarzając w ten sposób mieszkaćcoE dodatkew* źirćfił© pra
cy i dochodu. Nowoczesna spółdzielnio przemysłowo-rolnicza winna t* 
ztihleź. szerokie pole do pracy.

Drobny warsztat rolny nie jest w stanie przezwyciężać włesnymi 
siłami trudności powstających aa skutek wadliwie funkcjonującego 
operatu wymiany ©raz zaspakajania potrzeb, wynikających z intensyw
nego gospodarowanie• Chłop nie jest w stanie sięgnąć poza koło miej
scowych odbiorców i dostawców. Kie jest on w stanie zorientować się 
w istotnych wymaganiach rynku, a nawet w rzeczywistym poziomie cen.
0 tym musi myśleć za chłopa spółdzielnie, bowiem jej rola jest zbli
żyć producenta do konsumenta, zorganizować standaryzację towaru,aby 
odpowiadał on nowoczesnym wymogom rynku, i zapewnie przez to większą 
dochodowość warsztatu rolnego.

Zycie gospoderoze wymaga od każdego warsztatu, tym bardziej od 
warsztatu tak słabego jakiś jest drobne gospodarstwo rolne, pewnej 
sta ...ej dochodowości, bo tylko wtedy mcżas przeprowadzać nakłady. Za
gadnienie stsbilizaoji dochodów w rolnictwie związane jest ze sprewą 
kontraktowania produkcji, tak zwierzęcej jak i roślinnej. Daje te 
możność ścisłego kalkulowanie dochodów a zatem odsuwa ryzyko niepew
ności i tym samym pobudza do związania nakładów, zontraktowenie wy
maga nie tylko zaliczkowania produkcji, lecz jednocześnie zapewnia 
©no rolnikowi dostawy tych środków pomocniczych, które są niezbędne 
do wyprodukowania zakontraktowanego towaru. Ha tym odcinku rola spół
dzielni gminnej - uniwersalnej, jest wielka. Spółdzielnia gminne powiną 
na wspólnie z organizacją zawodową chłopa sprawę kontraktowanie pro
dukcji tak postawić, ażeby usunąć zbędne pośrednictwo prywatne między 
wsią Ł miastem, e zarazem przyczynić się d© zwięksaanych nakładów w 
gospodarstwie. Ten charakter wymiany między wsią i miastem wymaga, 
aby struktura spółdzielczości opierała się na organizacji zawodowej 
chłopa, bo przez to jest silne powiązanie interesów gospodarczych. 
Spółdzielczość ta musi być również jednolita, t.zn. w obrębie gminy - 
rejonu organizacji ma być jedna spółdzielnia uniwersalna mająca swą 
hurtownię w mieście powiatowym i jedną centralę gospodarczą.

jedna spółdzielnia nie oznacza jednego punkt4 sprzedały. Punktów 
takich nożna stworzyć w ilości odpowiedniej do potrzeb miejscowych.

Kole uniwersalnej spółdzielni leży w ©rgenlzacji drobnych indywi
dualnych warsztatów chłopskich w większe organizmy, które będzie moż
na włączyć w ramy ogólnej gospodarki planowej• Niezależność sektor* 
prywatnego, w którym rolę dominującą odgrywa warsztat chłopski, nie
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me*e wyrażać się w swobodnym wyborze kierunku gospodarowanie. Przez
spółdzielnię gminną gospodarstwa indywidualne zostają włączone d© 
ogólnego planu gospodarczego, Dopiero powiązanie potrzeb drabnyeh 
warsztatów ©raz uchwycenie nadwyżek produkcyjnych pozwoli ns uporząd
kowanie terenu wiejskiego przez stworzenie właściwej organizacji gos
podarczej w zakresie obrotu i produkcji dóbr 1 usług a tym se&yin za
decyduje o stppie życiowej wsi. Joat t© zasadniczy postulat ©rgsfiizste 
Ji wsi, który ausi być zrealizowany, o ile chcemy widzieć wieś zdąża
jącą ku lepszym warunkot bytu.

<-p łdzlelnis uniwers lea powinr a objąć możliwie wiele potrzeb 
drobnego rolnika. Jednak niektóre interesy wymagają odrębnego trakto
wania i odrębnej organizacji. Z zagadnień tych na czoło wysuwa się 
sprawa kredytu, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowa muszą pozos
tać jak© odrębne jednostki organizacyjne, gdyż będą przez te mogły 
lepiej speinifiw s^oje funkcje, w obrębie jednostki organizacji wsi 
powinna istnieć Jedna spółdzielnia pożyczkowo-©szczęanońclewa. Odręb
no ćf organizacyjna poznali spółdzielni tej ne przezorniejsze kredyt©— 
wenie oraz timoiliwi jej zyskanie zaufania wśród społeczeństwa, co 
jest zasadniczym atrybutem kem kredytowych.

Niewątpliwie, te r, poszczególnych jednostkach organizacji wsi 
trzeba będzie wyodrębnić te lub inne spółdzielnie, jednak nie pod
waża to zasady, iż, gros potrzeb wiejskich załatwiać będzie jedna
spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej.

hiezmiemie ważną jest instytucja agronoma, gnin, ego. Jego rola 
wiąże się z całokształtem zagadnień gospodarczych na terenie jednost
ki organizacyjnej wsi. Jak gospodarz kieruje swoim warsztatem rolnym 
tak agronom gminny powinien kieroweć: całości . gospodarki rolnej i 
wytycza u Jej kierunki rozwojowe v. powiązaniu z ogólnym planem państwp 
wym. hola agronoma gminnego nie może ograniczać sit wyłącznie de po
radnictwa, lecz wyrażać się ma w planowaniu i wykonywaniu zadań sto
jących przed zespołem gospodarstw danego rejonu. Tylko przy zapewnie 
uiu chłopu właściwych warunków gospodarczych i odpowiedniej opieki 
fachowej Cedzi© można oderwać warsztaty rolne od prymitywnej gospo
darki naturalnej i skierować je w kierunku gospodarki intensywnej 
osj ,cej wyższą produkcję i większy dochód społeczny.

a organizacji wsi agronom gmin-y staje się zasadniczym czynni
kiem wprzęgniętym w całokształt prac. organizacyjnie związany on bę
dzie ze związkiem zawodowym Samopomocy Chłopskiej, gdy* organizacja 
ta jest spiritus zusrens całej organizacji wsi. 1 osobie agronoma 
gminnego jest reprezentowany czynnik fachowy, który będzie uzupełnia 
te luki, których czynnik społeczny $ie jest w stanie ssir zapełnić. 
Agronom światy będzie miał do swojej pomocy kontrolera obór, techrik 
do doświadczeń polowyoh i t.d.
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Umiejętnie zorganizowana prace agronom® gminnego może przynieść 
doskonałe rezultaty i przyczynić się do szybkiego postępu na wsi.

źródła podniesienia gospodarczego, to jest zwiększenie majątku 
i dochodu aajszerszych mas drobnych rolników znajdują się w umiejęt
ności postępowania, w ulepszonych sposobach pracy (organizacja war
sztatu). Jednak wszelkie dążenia polityki rolniczej, a więc i zamie
rzające do podniesienia wytwórczości i usprawnienia wymiany muszą 
natrafić na światłe i chętne umysły, jeśli mają dać zamierzony wy
nik. Jest to konieczne dla tego, że zabiegi polityki gospodarczej 
zwykle upowszechniają jakieś nowości, przed czym stroni nieufny i 
ostrożny umysł rolnika, a tym bardziej niefcświeconego. Unowocześnie
nie wytwarzania wymaga więc zawodowego oświecenia ludności rolni
czej, a dbałość o dobry wynik wymiany wymaga znowu stałego uzupeł
nienia tego oświecenia w miarę zmiany stosunków rynkowych, badania 
te spadają na barki agronomów społecznych powiatowych i gmin-ych. 
Zabiegi społeczne-agronomiczne powinny tak oddziaływać na myśl i 
wolę samoistnego gospodarz , by ten poznał niedomagania swego gospo
darstwa ©raz uświadomił sobie konieczność i możliwość poprawy. Udos
konalenie gospodarstwa będzie pociągał© za sobą shaironizowanie go 
ze zbiorowymi poczynaniami ©toczenie w imię zgodnego działania ca
łości. Będzie to wszechstronne oddziaływanie nauczenlowe i wychowaw
cze, podstawowe i uzupełniające.

Z innych instytucji gospodarczych, ©dćtiaływujących na wieś 
chciałbym wymienić straż pożarną. Instytucja ta o charakterze uży
teczności ogólnej ma w środowisku wiejskim dość poważne znaczenie. 
Zorganizowana na pewnyoh pierwiastkach idealistycznych wnosi ©na 
w społeczeństwo wiejskie pewne elementy wiążące. Poczucie wspólnego 
niebezpieczeństwa wytwarza więi łąezącą społeczeństw© wiejskie. 
Emenaoją tego poczucia jest straż pożarna, której zadaniem jest czu
wać nad bezpieczeństwem mienia• V organizacji wsi znaczenie straży 
schodzi na plan drugi, jednak nie można zapcznewać jej walorów wy
chowawczych. i uwagi na obowiązujące ustawodawstwo straż więcej po
wiązana będzie z samorządem gminnym, ale organizacja zawodowa chłopa 
powinna ją ożywiać. W jednostce organizacyjnej położenie straży po
winie być centralne, be wtedy mo?e ©na najłatwiej spełniać swoje 
zadania w stosunku dc^rejonu. Sam duch w wsloe z pożarem nie wystsa 
cza. Straż musi być wyposażona we właściwy sprzęt. Stąd konieczność 
współpracy wzajemnej samorządu gminnego z organizacją zawodową 
chłopa w celu wyekwipowania straty do walki z plagą naszych wsi - 
pożarami.
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dotychczasowych naszych rozważaniach steraliśmy się naświetlić 
niektóre zagadnienie wiążące się z organizacją wsi w perspektywie 
planowania przestrzennego, umówiliśmy rolę szeregu instytucji na wsi 
na tle przemian społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą wewnątrz wńj 
doszliśmy co wniosków, że istnieje potrzeba programowego podnoszenia 
drobnego rolnictwa. Szczytem działania celowego jest niewątpliwie 
gospodarka planowa, która powinna odegrać dużą rolę w organizacji 
wsi. Przez świadome dążenia docelowe będzie możne pewne procesy na 
wsi przyspieszyć i harmonijnie ułożyć wszystkie elementy współdzia
łające w życiu wsi, zapewniając tym samym pełnię rozwoju.

1 poczynaniach planowych potrzebne są pewne wielkości, między 
innymi określenie wielkości terenu, na którym będzie przeprowadzone 
planowanie•

Zanim jednak przystąpimy do określenia wielkości podstawowej 
jednostki planowania spróbujemy ustalić pojęcie, co należy rozu
mieć pod podstawową jednostką planowania.

Wszelkie procesy zachodzące w stosunkach społecznych i gospodar
czych rozłożone są na pewnej płaszczyźnie terytorialnej. Również po
szczególne instytucje, które wprzęgnięte są w te procesy, potrzebu
ją pewnego terytorium, by móc działać, hp. spółdzielcza zlewnia mle
ka musi mieć dostateczną ilość mleka, ażeby jej gospodarka była ra
cjonalną. Dostawa mleka związana jest z ilością krów w danej okolicy 
a to z kolei z obszarem rolnym i kulturą rolną, fcfe-ray tu typowe po
wiązanie terenowe. podobnie jest ze szkołą, kościołem i t.d.

Otóż pod pojęciem podstawowej jednostki planowanie przestrzen
nego, związanego z organizacją wsi będziemy rozumieć teki obszar 
(zasięg terytorialny), ns którym istnieją obiektywne warunki rozwoju 
tych instytucji gospodarczych i społecznych, które są związane z 
życiem społecznym i gospodarczym chłopa i jego rodziny, oraz są nie
zbędne do normalnego funkc jonowani a warsztatu rolnego. 'Ł definicji 
tej wynika, iż podstawowa jednostka planowania jest pewnym zasięgiem 
terytorialnym mniejszym lub większym - czyli jak definiuje prof. 
Piaścik - okręgiem (mikroregion) składająoym sle z kilku gromad, 
względnie kllkudziesięgiu „przygi,ó.łkjŵ maj_ąqy oh_njędzy sobą pewną 
więź społeczną. Podstawowa jednostka planowanie nie musi się pokry
wać z zasięgiem administracyjnym gminy zbiorowej, jednak pożądane 
byłoby, aby jej granice odpowiadały granicom samorządu gminnego, 
gdyż wtedy całość prac samorządu gminnego i organizacji wsi są ściś
le ze sobą zespolone.
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$ poprzednich rozważaniach naszych zwróciliśmy jut uwagę, że 

sprawa wielkości terenu w organizacji wsi me dość duże znaczenie, 
lysunęliśmy wtedy szereg argumentów za tym, ii organizacje wsi 
nie mota zamykać się w jednej gromadzie, bowiem nie oslęgnie pełni 
swego rozwoju. Przystępując do określenia wielkości terenu, będzie
my zawsze mieć na uwadze następujące czynniki:

a) wlęi społeczną, która łączy poszczególne gospodarstwa między 
sobą}

b) Siłę gospodarczą danej okolicy, a zatem wszystkie te elemen
ty, które wpływają na dochód wsi;

o) sten 1 rozwój dotychczasowych ur2ądzea i instytucji społecz
nych i gospodarczych w d? nej okolicy.

0 ile na danym terytorium na skutek dokonanych przemian więź 
społeczna nie ogranicza się tylko do najbliższych sąsiadów, lecz 
wybiega poza opłotki jednej wsi, a zatem wspólne zainteresowania 
istnieją na szerszej płaszczyźnie, to i teren działalności organi
zacji wsi może być większy. Natomiast tam, gdzie poszczególne gos
podarstwa oraz wsie mają wzajemną wieś zainteresowań tylko z naj
bliższymi, samo przez się rozumie się, że teren tej działalności 
musi być mniejszy. Zapewn więź społeczna wyrasta w miarę rozwoju 
pewnych urządzeń kulturalnych i gospodarozyoh, które stają się 
ośrodkami wiążącymi, czyli jest ona funkcją pewnego rozwoju spo
łecznego i gospodarozego. Dlatego przy określeniu terenu działal
ności musimy szukać długości nici więzi społecznej łączącej poszczę 
gólne wsie. V. jednej okolicy będzie to tylko wzajemna więź religijno 
w innej tylko gospodarcze, w innej jeszcze obok tych dwóch wystąpi 
i kulturalna. Całkowanie tych procesów zakreśli teren oddziaływania 
organizacji wsi. Jednakże oparcie się nu samej więzi społecznej 
byłoby jeszcze niedostateczne, ponieważ procesy gospodarcze oćgry- \ 
wają rwwnież wielką rolę w organizacji wsi. Pomijanie elementów 
gospodarczych przy określaniu jednostki planowaniu, a zarazem jed
nostki organizacji wsi byłoby nieuzasadnione, bowiem one decydują 
o poczynaniach organizacyjnych. Dostateczna siła gospodarcza tego 
małego rejonu przyczyni się do uspwarwnienia organizacji wsi oraz 
do zwiększenia wspólnych wysiłków w kierunku podniesienia poziomu 
życia.

Również na zakreślenie granie okręgu, na którym ma działać or
ganizacja wsi, ma wpływ sten istniejących urządzeń gospodarczych i 
kulturalnych oraz możliwości ich powstania. Kie możemy bowiem zapo
mina.*, iż w urządzenia te ludność wiejska włożyła pewien wysiłek 
pracy i finansowy. Jest ona do nich przywiązana. Z drugiej strony 
instytucje bądź urządzenia stanowią pewne inwestycje i z tego wzglę-
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du przedstawiają wartość. Dlatego przy określaniu wielkości podsta
wowej jednostki planowania należy te momenty uwzględniać i odpowied
nio dostosowywać wielkość terenu,

A zatem wielkość podstawowej jesdnoatki planowania przestrzenne
go, na której budujemy organizację wsi powinna wynikać z oałkowanis 
zasięgu więzi społecznej, z warunków gospodarczych oraz stanu ist
niej ąoyoh urządzeń gospodarczych i kulturalnych. ten sposób wiel
kość te nie będzie pewną stałą, lecz będzie dostodowana do każdora
zowych warunków lokslnych danej okolicy. Praktycznie w naszych wa
runkach gospodarczych i ludcośolowyoh obszar zasięgu organizacji 
wsi powinien zamykać się w granicach około 15 - 50 - 75 km2. W naj
bardziej korzystnych warunkach obszar ten nie powinien być mniejszy 
nit 15 km2, gdyż nawet w tyeh granicach organizacja wsi w pełni może 
rozwijać się w wyjątkowo bogatej okolicy, czerpiącej swoje dochody 
nie z warsztatów rolnych, a raczej ze źródeł pobocznych. Również 
drugi krańcowy wypadek, kiedy obszar przekracza 70-75 kar, to jest 
gdy promień od centralnego punktu do granicy wynosi około 5 kra, 
dopuszczalny jest tylko w wyjątkowych okolicznościach. Warunki tskle 
uniemożliwiają pełny rozwój, gdyż z dobrodziejstw organizacji wsi 
korzystać będą tylko nieliczne najbliżej centralnego punktu poło
żone przysiółki i gromady. Gospodarstwa rolne położone na skraju, 
a więc w odległości 5 km nie są w stenie korzystać z niektórych 
urządzeń, gdyż jest to nieekonomiczne, czasem nawet niemożliwe. 
Najbardziej właściwym wydaje się obszar o powierzchni 30-50 km2 . 
Tutaj bowiem skrajne punkty oddalone są od centrum o 3-4 km, a tyra 
samym nie są to zbyt wielkie odległości dla komunikowania się i 
wzajemnej wymiany kulturalnej i gospodarczej. Promień 3-4 km po
zwala na przebycie drogi rowerem w 15-20 minut a pieszo w 40-60 
minut. Promień 3 kra przewidziany jest również w ustawie szkolnej.
Ten zasięg terytorialny pozwsla w planowaniu przestrzennym rozwią
zać zagadnienie szeregu urządzeń gospodarczych i zdrowotnych. Dla 
okolic o większej aktywności gospodarczej raczej właściwszy będzis 
promień mikroregionu 3 km, dla uboższych okolic - 4 k». Obszar 
50 kmf czyli 5000 ha, przy średnim zaludnieniu około 70 na Jeden 
kilometr kwadratowy będzie mógł pomieścić około 3500 ludzi. Obszar 
użytków rolniczych wynosiłby około 3500 ha. Ha tym obszarze powinno 
być około 500-800 gospodarstw rolnych. Inwentarz żywy wynosiłby 
♦. 500 koni, 1200 sztuk bydła i 1500 sztuk nierogacizny.

Cyfry przedstawione powyżej mają charakter orientacyjny dla 
zobrazowania możliwości gospodarczych tego obszaru. Sie jest tema
tem niniejszej pracy przedstawienie danych cyfrowych z obszaru ope
ratywnego dla organizacji wsi, gdyż one mają sens dla ściśle kon-
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krotnych teren. w. « niniejszej pracy należy zastanowić się nad e o ż- 
llwościami rozwoju org nlzaojl wsi w określonym wielkościowe terenie- 
A zatem ozy eą obiektywne 6 na, te w przeciętnych warunkach gospo
darczych, na obszarze około 50 kme: mogą powst we, 1 rozwijać' się te 
instytucje 1 urządzeni; , które są związane z tyciem chłopa, z jego 
rozwojem oraz z jego warsztatem. Wymieniliśmy obszar 50 km? , gdyż 
wychodzimy z założeni;, te warunki gospodarcze, a w szczególności 
niski dochód społeczny wsi nie pozwalaj ę- na zbytne obciążenie war
sztatu.

W oparciu o te rozważania, które w pierwszej części referatu 
poruszyliśmy odnośnie więzi społecznej opartej na religii,przystę
pując do organizacji mikroregionu nie możemy zapomnieć o życiu reli
gijnym chłopa, f, mikroregionie musi znajdować się kościół, i to po
łożony w takim punkcie, żeby był możliwie najbliżej w stosunku do 
wszystkich przysiółków i gromad. Podstawy materialne utrzymania pa
rafii istniej^, gdyż można liczyć około 3500 parafian, co stenowi 
przeciętną wiejską parafię katolicką.

tlieoo trudniejsza sprawa jest z organizacją szkolnictwa. Kie 
ulega wątpliwości, że w ośrodku musi Istnieć szkoła wyżej zorgani
zowana . Powinna ona obsłużyć wszystkie dzieci z najbliższej okolicy 
i starsze z eałegi rejonu. Dla dzieci młodszych w grom daoh dalej 
położonych powinny Istnieć szkoły niżej zorganizowane• Ilość tych 
szkół będzie zależała od wielkości obszaru. Obok szkół normalnych 
powinny być zorg&nizow ne w każdej większej gromadzie przedszkole, 
utrzymywane przez społeczną organizację kobiet wiejskich.

Właściwe zorganizowanie warsztatu pracy wymaga przeszkolenia 
przyszłych gospodarzy w szkołach zawodowych rolniczych. Potrzeba 
tego szkolnictwa nie potrzebuje uzasadnienia, zkołe powinra prze
szkolić w ciągu jednego pokolenia około 500-B00 gospodarzy, co przy 
przeciętnej frekwencji *G uczni w roku jest zupełnie możliwe. Dla 
dziewcząt organizacja szkolniotwa za odowcgo musi opierać się na 
kursach przy szkołaoh powszechnych, gdyż wieś nesza jest za biedna, 
aby mogła ponieść w najbliższej przyszłości dość znaczne ciążary, 
wynikające z tytułu urządzeń kulturalnych 1 oświatowych w mikrore
gionie .

Szkoły rolnicze muszą mieć w sobie charakter społeczny i z tego 
względu orgniz&cyjnie i finansowo powinny być związane z samorzą
dem gminnym oraz ze Związkiem Samopomooy Chłopskiej. Szkoła rolni
cza ma nie tylko nauczyć umiejętnego gospodarowanie, ale rwnież 
wychować. Dlatego prowadzenie jej musi być połączone z utrzymaniem 
internatu. Personel nauczycielski fachowy będzie obok swoich zająć
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«

szkolnych mógł poświęcić się przeora w zakresie agronomii społecz
nej* 1 ten sposób sCisę szkoła nie będzie oderwana od żyda a nauosy- 
ciel związany będzie z terenem. Działalność agronomii społecznej ma 
bowiem między inrylf/ipo^ęliowanle więzi społecznej drugiego i trze
ciego stopnia. Chodzi tu zwłaszcza o czynny współudział chłopa w po
wołanym i utrzymywanym przez siebie zrzeszeniu lub instytucji, opie
rający się na przeświadczeniu, 1% potrafi zaspokoić istniejące po
trzeby. m  tym odcinku agronom gminny oraz nauczyciel szkoły rolni
czej sogą oddać duże usługi. A przecież instytucji tych jest w orga
nizacji kilka. Omówiliśmy je szczegółowo na innym miejscu.

V zakresie szkolnictwa 0 obrębie terytorialnej jednostki organi
zacji wsi nie przewiduje się innych szkół. Być może, że tu i owdzie 
będą wplecione uniwersytety ludowe, jednak ich rola jest inna. Uni
wersytet ludowy pracuje dla terenu szerszego, wychowując pjfedownlkć’ 
wsi. Jego rola jest tylko pośrednia w organizacji wsi przez wycho
wanków. Z uwagi na to, że nie jest on typową instytucją w obrębie 
każdej podstawowej jednostki planowania przestrzennego, nie będziem; 
nim się zajmowali. Praoe kulturalno-oświatowe, które b-dą prowsdzon« 
poza szkołą, do których przywiązujemy dużą wagę będą prowadzone w 
oparciu o dom ludowy. Powstaje pytanie, czy w obrębie mikroregionu 
w op roiu o więź trzeeiego stopnia powinien być jeden dom ludowy cz: 
więcej, to jest również w niektórych większych wsiach. Otóż spostrz* 
żenią z działalności domów ludowych wyk żują, ii dom taki bez włeśc 
wego kierownictwa społecznego nie spełnia swojej roli. Zdajemy sobi« 
sprawę, iż nie me możności stworzenie w każdej gromadzie kierownic
twa, które byłoby na wysokości zadania prowadzenia domu ludowego.
Z drugiej strony dom bjfoy w swojej pracy również ograniczony, poni 
wat gromada nie dysponuje dostatecznymi środkami ne odpowiednie wyp 
seżenie. Z tych względów w tek niewielkiej jednostce n&leżcłoby się 
ograniczyć do jednego domu ludowego położonego centralnie w nejwięk 
szyrn skupisku. Jednak wtedy dom ludowy musi bye odpowiednio wyposa
żony i kierowany. Zagadnienie odległości poszczególnych osiedli od 
domu ludowego odgrywa poważną rolę, lecz &ie możemy zapominać, ii 
dom ludowy odwiedzany jest w dniach wolnych od prsoy, np. w święte, 
z okazji zjazdów i t.p., i w takim razie sprawa odległości schodzi 
ne plan drugi, a wysuwa się odpowiednie wyposażenie i umiejętnie pr 
wędzona praca kulturalno-oświatowa, która potrafi związać chłopa z 
domem ludowym.

Si pewnych warunkach trzeba będzie tworzyć domy ludowe w większy 
gromadach z uwagi na niedogodne warunki terenowe, względnie duże od
ległości od punktu centralnego. Jednak jako zasadę nuleży przyjmow«
jeden do® w mikroregionie, położony w tej gromadzie, gdzie znajdują



się azłoła i kościół oraz inne instytucie.
Obok kościoła, szkoły i domu ludowego, najważniejszą instytucją, 

bo stanowiącą zasadniczy ośrodek dyspozycyjny, jest samorząd. Nad 
powiązali i ck samorządu z organizacją wsi zastanawialiśmy się w inryra 
miejscu. Tutaj chcemy ponownie podkreślić zasadniczą rolę samorządu 
jeko głównego gospodarza terenu i jego głównego ośrodka dyspozycyj
nego. W obecnych warunkach społeczno-politycznych nie można wyobra
zić sobie prac społeczno-gospodarczych bez udziału samorządu, tym 
bardziej znacznie większa jest rola samorządu ne terenie wsi* Te 
względy przemawiają ta tyra, ażeby organizacje wsi pokrywała się z 
zasięgiem terytorialnym samorządu gminnego. Samorząd bowiem nie tyl
ko wspierać mota moralnie, ale również finansowo. Samorząd gminny 
może podejmować uchwały, które mogą nakreślić pewne ramy dla rozwoju 
organizacji wsi. Jednak obecne granice gminy zbiorowej są zbyt roz
ległe i nie pokrywają się z proponowanym zasięgiem organizacji wsi. 
‘‘ależy jednak przypuszczać, że obszar gminy zbiorowej ulegnie pewne
mu zrsniejszenlu w miarę rozwoju stosunków kulturalnych i gospodar
czych. Dla wielu okolic gminę zbiorowa jest już za duża i nie speł
nia swoich zadań, stając się tworem biurokratycznym. Dlatego ewolu
cje gminy pójdzie w kierunku całkowitego pokrycia się z organizacją* 
wsi. l.atomiaet rozszerzenie terenu organizacji wsi z rozwojem życia 
gospodarczego i kulturalnego jest mało prawdopodobne. A zatem samo
rząd gminny musi być częścią składową organizacji wsi. Przez wypeł
nianie zadań ustawowych i umiejętne ich powiązanie z całokształtem 
spraw obchodzących wieś samorząd przyczynić się może do rozkwitu 
wsi.

irzeć samorządem bowiem stoi stworzenie właściwych warunków dla 
szkół oraz otoczeni© ich należytą opieką. Organizacje i stał© wspo
maganie szkoły rolniczej oraz kursów dokształcających dis dziewoząt. 
Prowadzenie ośrodka zdrowia względnie subsydiów nie tego rodzaju in
stytucji istniejącyoh w danym terenie. Opieka społeczna, które do 
tej pory nie znalazła właściwego rozwiązania, powinna przy współprea 
ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej być tak postawiona, żeby ze wsi 
znikło żebractwo, ilożna zorganizować gminne, parafialne względnie 
związkowe przytuliska dla starców i kalek. Obojętnie jaką nazwę no
sić będzie to przytulisko, udział samorządu musi się tam zaznaczyć.

Dom ludowy wraz z biblioteką gminną wymagają pomocy materialnej 
ze strony samorządu. To samo dotyczy utrzymanie przedszkoli. Ponadto' 
do samorządu należy wiele innych zadań, jak ochrona przeciwpożarowa, 
wyposażenie straży pożarnych, budowa dróg ł t.p, c pzyetkle te spra
wy aczkolwiek będą prowadzone bądź finansowane przez samorząd, po
trzebują współudziału czynnika społecznego, gdyż wtedy nabiorą właś
ciwych rumieńców tycia 1 zaozną spełniać swoje zadani®.
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Jeszcze o jednym zadaniu s&morządu wspoijnę, t.j. o finansowaniu 

prac agronoma gminnego. Popieranie rozwoju rolnictwa jest zasadni
czym zadaniem śamorządu. Gmina na ten oel nie powinna żałować środ-
kw, gdyż to się jej kiedyś sowicie wróci w formie większych danin 
na skutek zwiększonego dochodu.

£MPlr4 z M ^ ^ Q Spodąroza w podstawowej jednostce olinowania.
obrębie jednostki organizacyjnej wsi, obok instytucji kościoła, 

szkoły, domu ludowego 1 t.p. których funkcją jest tycie psyohiczne 
i ufeysłowe wsi, muszą Istnieć instytucje gospodarcze, mając* za zada
nie organizację produkcji, wymiany oraz obronę interesów.

Trzonem tych organizacji będzie organizacja zawodowa chłopa - 
Samopornoo Chłopska, skupiająca w swoioh szeregach drobnych rolników 
z mikroregionu* Organizacja ta będzie stanowić czynnik społeczny, 
który bidzie ożywiał instytucje, inicjował pracę oraz nakreślał 
plany nu odcinku produkcji, wymiany oraz unowocześnienia warsztatów 
rolnyoh. Związek zawodowy będzie razem z innymi instytucjami prowa
dził pracę oŚwlatowo-kulturalną. Na odcinku wymiany goopodarczej 
prowadzić będzie Gminną Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej. Esdaniem 
jej będzie zbierać nadwyżki produkcyjne drobnych warsztatów oraz 
zaopatrywanie Ich w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego. Spół
dzielnia będzie miała zależnie od potrzeb punkty sprzedaży, prze
ciętnie 3-4 w mikroregionie,

'£ zakresie przetwórstwa niemal we wszystkich jednostkach organi
zacji wsi wyłoni się konieczność uruchomienia gorzelni oraz zlewni 
mleka. Sprawa organizacji tych dwóch placówek wiąże się z uintensyw
nieniem gospodarstwa• Warsztat chłopski zbyt mało jeszcze produkuje 
na rynek w stosunku do oałej produkcji. Zadaniem gorzelni będzie ni* 
tylko zdejmowanie nadwyżek ziemniaków, ale i pobudzenie do zwiększe
nia ich produkcji. I.a drodze kontraktowania określonej produkcji 
ziemniaków przez Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej dochody drobnego 
warsztatu rolnego będą bardziej stałe. Powiększony obszar uprawy 
okopowych wpłynie ne zwiększoną produkcję roślinką, która z kolei 
wywrze swój wpływ na produkoję zwierzęcą. Do tej pory wieś miała nie
dostateczną produkcję roślinną, który to niedostatek ujemnie odbijał 
się na żywieniu inwentarze. Skutki tego były opłakane. Sfydejność 
krów byłe niska i nie pokrywała nawet kosztów paszy. Z tego powodu 
gospodarstwo było pozbawione przyohodćw z tego najbardziej intrat
nego działu.

Drugim zakładem przetwórczym powinna być zlewnie mleka. W prze
ciętnych warunkach spółdzielcza zlewnia mleka powinna z obszaru 
- 50 km otrzymywać około 500 litrów dziennie, & zntem w podstawo
wej jednostoe planowanie wszelkie możliwości prowadzenia racjo.
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nalnej. Lubrze zorganizowana zlewnia mleka wywrze w krótkim czasie 
dodatny wpływ na rozwój hodowli. Kolnik zachęcony stałym wpływem go
tówki dąży do zwiększenia produkcji mlekat stosując racjonalne metody 
żywienia, pielęgnacji i t.d.

vi ako uzupełnienie w niektórych okolicach będzie prowadzone prze
twórstwo owocowe, którego zadaniem jest przygotowanie owoców i wa
rzyw na okres zimowy dla potrzeb domowych oraz na zbyt. Szczególnie 
to pierwsze zadanie jest walne, bowiem odżywianie się ludności wiej
skiej jest niedostateczne pod względem jakościowym. Gminne przetwór
nie owoców i warzyw, ktćr^ będą istniały przy Spółdzielniach Samopo
mocy Chłopskiej będą odgrywały rolę podstacji dostarczających fabry
kom wartościowego surowca utrwalonego, np. pulpy owocowej, łrodukt 
utrwalony ne miejscu w formie półprzetworu może być odsyłany do dalej 
położonych przetwórni przemysłowych, które przerabiają półfabrykaty 
na produkt ostateczny.

Hćwnież sprawa budownictwa wiejskiego może inaczej byc rozwiązana 
* oparciu o organizację wsi* Obecnie wieś odczuwa brak fachowców• 
i-rzy umiejętnym przeszkoleniu grupy ludzi mogliby oni spełniać funk
cję zespołu budowlanego opartego o spółdzielnię ©minią, który speł
niałby fachowo funkcję zaspakajania potrzeb w zakresie budownictwa x 
na wsi. uniknęłoby się tym samym budownictwa sposobem "dzikim”. £esp?i 
taki składający się z kilku fachowców-rzemieślników w zupełności m g ł  
by obsłużyć jednostkę planowania, mając dostateczną ilość praoy. 
Przeciętnie trzeba przyjąć, że rocznie musi być odbuoowanych około 
15-20 gospodarstw, przyjmując trwałość budynku wiejskiego na 50 lat 
(± gospodarstw : 50). rraoa zespołu budowlanego opierałaby się 
o kierownictwo techniczne w powiecie względhie byłaby nadzorowana 
przez instruktorów Związku Samopomocy Chłopskiej.

Z zagadnieniem budownictwa wiąże się dostarczanie wsi odpowied
nich materiałów budowlanych po cenach przystępnych dla ludności wiej 
skiej. Sprawę teę można rozwiązać również ne płaszczyźnie spółdziel
czej, jak to uczyniono w wielu okolicach. Cegielnia i betoniarnia 
względnie tartak mogą być prowadzone w oparciu o gminną Spółdziel
nię Samopomocy Chłopskiej.

Gospodarstwo rolne jeet zbyt słabe ekonomicznie, ażeby mogło 
zdobyu się na szereg urządzeń technicznych niezbędnych do utrzymania 
produkcji rolnej na wysokim poziomie. Z drugiej strony warsztat rol
ny jest za mały, ażeby mógł on niektóre urządzenia eksploatować samo
dzielnie, gdyż amortyzacja tych urządzeń byłaby znacznie wyższa niż 
korzyści osiągnięte przez j<?dno gospodarstwo. Z tych powodów gospo
darstwa muszą łączyć się w zespoły, które organizacyjnie związane 
będą z ©minią Spółdzi lnią Samopomocy Chłopskiej.
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Z urządzeń wspólnie eksploatowanych w plerwszyr rządzie należy 

wymienić etaoje czyszczenia nasion względnie maszyny czyszczące. 
Następnie mogą być etaeje traktorowe, maszyny do -młocki, urządzenia 
do parowania ziemniaków, do suszenia i t.d.

Zadaniem tych zespołów jest eksploatacja nowoczesnych urządzeń 
technioznych przez drobne warsztaty, które nie byłyby w stanie do
konać tego indywidualnie,

Niezmiernie walnym zagadnieniem na wsi jest odpowiednie zorga
nizowanie aparatu kredytowego. Do tej pory aparat kredytowy był 
mało rozbudowany i finansowo słaby, a oszczędności wiejskie wędro
wały bądź do kas PKO, bądź do innych instytucji kredytowych nie 
wiele mających wspólnego ze sprawami wsi. Ten drenaż rynku pienięż
nego naszej wsi odbijał się ujemnie na organizacji samego aparatu 
jak i na jego możliwościach dostarczania kredytu. Tymczasem wieś 
potrzebuje kredytu, kredytu taniego, który mógłby służyć tym olb
rzymim potrzebom inwestycyjnym na wsi. Kredyt ten może otrzymać 
wieś tylko ze wsi, bowiem pieniądz z miasta nie będzie szukał lo
katy na wai mając znacznie lepsze możliwości w mieście. Dlatego 
w organizacji kredytu musimy przyjąć zasadę, i* pieniądz ze wsi 
powinien służyć wsi i nie powinien wyjść poza okręg wsi. Dla reali
zacji tej zasady musi istnieć aparat kredytowy, związany organiza
cyjnie z terenem,

Najlepiej nadawać się będzie do tego oclu aparat spółdzielczy. 
Sam system kasy przyjęty w poszczególnej okolicy ma mniejsze zna- 
ozenie, Zasadniczą sprawą jest, aby kasa cieszyła się pełnym zaufa
niem społeczeństw® i umiejętnie umiała zbierać oszczędności oraz 
używać je na właściwe cele. Fole do finansowania różnych przedsię
wzięć na terenie jednostki organizacji wsi jest rozległe. Obok 
operowania pieniądzem zebranym z okolicy, zadaniem kasy jest roz
prowadzanie kredytów pahstwowyoh i specjalnych.

irzy takim ujęciu sprawy kredytu, zagadnienie nowych inwestycj. 
na wsi nie będzie przedstawiało się tak tragicznie jak to było do 
tej pory. Oszczędności chłopa zostaną zużyte na cele związan* z go
spodarstwem rolnym, z podniesieniem kulturalnym i materialnym wsi. 
Planowanie inwestyoji nie ognaniozy się tylko do sporządzenie planu 
ale będzie możliwe do zrealizowania.

Wzmocnienie zasobów gotówkowych na wsi bidzie celem organizacji 
'kredytowej, która pozbawiona wszelkiego biurokratyzmu będzie mogła 
łatwiej zyskać, zaufanie szerokich mas wiejskich. Pieniądz nie będzie 
trzymany wtedy w sienniku ele powędruje do kasy, która go zużyje 
na cele produktywne.
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AUtonomiozność jednostki organizacji wsi.
Przedstawione elementy org ■. niaaoyjne Wsi i ich powiązanie wzajem

ne wskazują, iż na pewnym określonym obszarze możne wytworzyć zamknię
tą całość, samoistną, dajrcą pełnię rozwoju duchowego i materialnego 
wsi. Jak to widzieliśmy, w obrębie podstawowej Jednostki planowania, 
to jest na obszarze mikroregionu, r,ogą zaistnieć wszystkie warunki 
dla pełnego rozwoju. Jeśli jednostkowa wieś względnie gromada nie 
jest w st nie ani organizacyjnie, ani finansowo spełnić tych wszystkUc 
warunków, jakie są potrzebne do pełnego rozwoju,' o tyle w obrębie jed
nostki podst wowej istnieją dane, iż warunki t kie Bu możliwe. Zarówno 
instytucje kultur; lno~oświ"towe jak i gospodarcze meją tutaj zapewnio
ny rozwój, kościół - dostateczną ilość parafian, szkoła powszechna 
wyżej zorg nizowena - odpowiednią ilość uczniów, zarząd gminny - or
gan publiczno-prawny - dostateczny teren i siłę finansową dla prze
prowadzenia swoich ustawowych z dań. Aparat wymierny obejmuje dość 
znaczny obszar produkcyjny do zbierania nadwyżek z goso ,d rstw indy
widualnych oraz zaopatryw nia ioh w towary. Aparat .przetwórczy może 
mie- pod dostatkiem surowca do dalszego uszlachetniania (gorzelnie, 
mleczarnie). Kasa kredytowa ms zapewnioną siłę finansową. W obszarze 
tym momenty społeczno-kulturalne mają podstawę w dost tecznej sile 
finansowej obszaru i nie powinny oczekiwać lepszego jutra,lecz mogą 
być realizowane równolegle z rozwojem całego mikroregionu objętego 
organizacją wsi.

Ta autoncmicznoś^ mikroregionu jest jego głównym rysem, gdyż po
zwala ona na zachowanie odrębr.ośoi indywidualnej jednostki oraz grupy 
mikroregionu, a zarazem daje dużą swobodę działanie we wszystkich 
kierunk ch dla jednostek uspołecznionych na wsi. Autonomiozność mi
kroregionu wyzwala siły społeczne do pracy na wszystkich odcinkach 
życia wiejskiego* A ten sposób samorząd będzie rzeczywiście samo
rządem, a więc gospodarzem terenu, na którym neleży rozwiązać szereg 
zadań dla dobra ogółu* Organizacje zewedewe chłopa ma całkowitą swo
bodę działania na odcinku produkcji, oświaty oraz organizacji wymiany 
i może przejawie dużą inicjatywę a chłop ma pełną możność wyżycia się 
na odcinku samorządu, w organizacji zawodowej, gospodarczej i kultu
ralnej. ten epoeób organizacjo wsi spełnić może swoje zadanie, któ
ra poste iliśmy ne wstępie niniejszego referatu, gdzie powiedzieliśmy 
iż będziemy mieli na myśli takie warunki, które pozwolą na harmonijny 
rozwój wszystkich elementów, skńedej? cych się ne całość wsi.

Po tym pobieżnym omówieniu najważniejszych zagadnień z organizacji 
wsi nasuwają się następujące wnioski;
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1. Organizację *ei nile moźnt sprowadź- 6 do organizacji wsi jed
nostkowej, lecz musi ons obejmować zespół gromad położonych w pew
nym do siebie stosunku odległościowym. Odległość ta nie powinna prze
kraczać granicy więzi społecznej istniejącej na danym terytorium.

2 . Organizacja wsi musi mieścić w sobie wszystkie instytucje, 
kt- re związane są z życiem chłopa i żyoiem wsi.

3* Działalność organizacji wsi obejmować powinna wszystkie dzie
dziny życia wiejskiego.

*•Głównymi elementami organizacji wsi powinny być: samorząd 
gminny, organizacje zawodowa chłopa - Samopomoc Chłopska, spółdziel
czość ,

5* Organizacja wsi musi opierać się- na lokalnym czynniku spo
łecznym, ktćry powinien by<-> reprezentowany we wszystkich poczynaniach 
nu terenie wsi.


