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Wprowadzenie 

Wieś od wielu lat zmienia swój charakter i chociaż  nadal kojarzona jest z 

rolnictwem – przestaje być rolnicza. Tylko 35% jej mieszkańców jest związana 

z gospodarstwem rolnym, a większość (65%) stanowi ludność bezrolna
1
. Na 

przestrzeni lat zmienił się charakter wsi, podobnie zmieniają się oczekiwania jej 

mieszkańców. Zmienia się hierarchia ich potrzeb ekonomicznych, społecznych 

i kulturowych. Coraz większego znaczenia nabiera koncepcja zrównoważonego 

rozwoju, co stanowi szansę polepszenia jakości życia mieszkańców obszarów 

wiejskich oraz postrzegania wsi jako trwałego miejsca życia – spełnienia planów 

rodzinnych i zawodowych oraz realizowania swoich pasji i osiągania satysfakcji. 

Proces rozwoju obszarów wiejskich jest wypadkową wielu czynników, 

w szczególności związanych z ludnością i jej przedsiębiorczością, a także atrak-

cyjnością inwestycyjną terenu, zasobami naturalnymi, stanem środowiska przy-

rodniczego, rolnictwem i gospodarką żywnościową. Oprócz tradycyjnych czyn-

ników rozwoju we współczesnej gospodarce wzrasta znaczenie informacji 

i wiedzy. Tym samym wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego.  

Wieś to nie tylko uprawa ziemi, czy hodowla zwierząt gospodarskich, ale 

przede wszystkim ludzie. To mieszkańcy wsi, są bardzo ważnym czynnikiem 

strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W tej strategii liczy się 

przede wszystkim ich zaangażowanie w gospodarczy, ekonomiczny i społeczny 

rozwój ich małej ojczyzny wybranej na miejsce życia – mieszkania i pracy.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „kapitał ludzki” to umiejętno-

ści pojedynczych ludzi, ich stan zdrowia, wykształcenie, znajomość języków 

obcych, umiejętność obsługi komputerów, przygotowanie zawodowe, zdolność 

do kooperacji, do współdziałania, do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, 

gotowość do kontaktów i związana z tym elastyczność względem różnych kultur 

i stylów życia
2
. To także doświadczenie i kultura organizacji, co ma znaczenie 

dla społecznego rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych. Znaczenie wie-

dzy, skumulowanej w zasobach ludzkich podkreśla wielu badaczy, na czele z A. 

Smithem (szkockim filozofem i myślicielem), który twierdził, że jednym z 

głównych elementów kapitału trwałego, poza maszynami, narzędziami i budyn-

kami o charakterze użytkowym są kwalifikacje, będące składową zasobów bez-

1
 Obszary wiejskie w 2018 r. GUS, Warszawa, Olsztyn, 2020, tabl. 1 w formacie Exel. 

2
B. Kryk (red. nauk) (2010): Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne. Uniwersy-

tet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych. Wydawnictwo 

Economicus, Szczecin, s. 15-16. 
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pieczeństwa
3
. „Badacze kapitału społecznego wychodzą z założenia, że źródłem 

sukcesów gospodarczych jest w 80% wolny rynek, a w 20% kapitał społeczny”
4
. 

Dlatego dla przyszłości obszarów wiejskich znaczenie mają szanse eduka-

cyjne ich mieszkańców. Są one zależne od  jakości i dostępności usług publicz-

nych, dostępności centrów kultury, infrastruktury komunikacyjnej, a zwłaszcza 

dostępności informacji i technik nowoczesnego komunikowania się. Zasadnicze 

znaczenie ma możliwość korzystania z Internetu, który otwiera ogromne możli-

wości ułatwień nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale dla wsi przede wszystkim w 

załatwianiu spraw urzędowych oraz pozyskiwania wiedzy fachowej. Przykładem 

jest wspomnienie jednego z autorów pamiętników o wsi, który pisze: „Tak samo, 

jak mój pradziadek wypatrywał na niebie dobrej pogody na czas żniw czy siano-

kosów, dzisiaj  ja z tatą sprawdzam prognozy w Internecie”
5
.  

W rozwiniętych państwach członkowskich Unii Europejskiej zmiany, ja-

kie mają miejsce na obszarach wiejskich wykazują znaczną różnorodność. Od-

dalone od miast wyludniają się, zaś tereny podmiejskie znajdują się pod rosnącą 

presją centrów miejskich. Malejąca żywotność i niekontrolowana urbanizacja 

obszarów wiejskich staje się rzeczywistością także w Polsce
6
. W zaleceniach UE 

wskazuje się na strategię lizbońską i postrzeganie w szerszym kontekście wy-

mogu zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którym zaspokajanie bieżących po-

trzeb nie powinno ograniczać możliwości realizacji potrzeb przez przyszłe po-

kolenia. Wymaga to wykorzystania w jak najbardziej szerokim zakresie fundu-

szy z programów unijnych w celu tworzenia miejsc pracy i innowacji na obsza-

rach wiejskich, inwestycji w kapitał ludzki, w nowe, korzystne dla wszystkich 

sposoby świadczenia usług społecznych i środowiskowych, a szczególnie więk-

szej aktywizacji kobiet.  

Kobiety bowiem, zostając na wsi istotnie przyczyniają się do poprawy po-

ziomu życia i ograniczania wyludniania się obszarów wiejskich (głównie w 

związku z procesem depopulacji), co podkreślane jest to w wielu dokumentach 

unijnych o charakterze prawnym i społecznym
7
. Wskazuje się przy tym na ko-

nieczność tworzenia warunków dla niezależności ekonomicznej kobiet poprzez 

                                                           
3
 A. Smith (1954): Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa, s. 374. 

4
 D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, współpraca: T. Bylka, B. Chmielewska, D. Lidke (2005):  Identyfikacja 

instytucji działających na obszarach wiejskich. Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 86.  
5 S. Michalska, M. Halamska, M. Kłodziński: „Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi”. 

IRWiR PAN, Wydawnictwo PWR, Poznań, Warszawa 2018, s. 184.  
6
 J.St. Zegar, B. Chmielewska: Rozwój miast a rolnictwo (przypadek aglomeracji warszawskiej), [w:] Mega 

miasta przyszłości, szansa czy zagrożenie rozwoju, Wydawnictwo PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 

red. nauk.: J. Kleer i Z. Strzelecki, Warszawa 2015, s. 324-266. 
7
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich 

[2016/2204(INI), Parlament Europejski]. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2204(INI)
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tworzenie dla nich warunków do rozszerzania ich aktywności zawodowej, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zasadniczym atutem może być wielość ról 

kobiet na obszarach wiejskich wskazująca na ich pozycję społeczną i zawodową 

oraz rozwój gospodarstw rodzinnych. Kobiety wnoszą znaczący wkład w go-

spodarkę wiejską, a koncepcja wielofunkcyjności otwiera przed nimi nowe moż-

liwości rozwijania dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub 

poza nim. Wnosi ona prawdziwą wartość dodaną w działalność prowadzoną na 

obszarach wiejskich poprzez aktywne angażowanie się także w przedsiębior-

czość, przetwórstwo rolno-spożywcze, turystykę, agroturystykę, świadczenie 

innych usług, m.in. opiekuńczych, wynikających z trendu starzenia się populacji 

(nie tylko na wsi ale i w mieście). Wymieniona działalność pozarolnicza należy 

do działalności gospodarczej niskiego ryzyka. Oferuje towary i usługi na wsi za 

pośrednictwem rodzinnych i spółdzielczych przedsiębiorstw, tworzy miejsca 

pracy. Daje kobietom możliwość godzenie obowiązków życia prywatnego z 

pracą zawodową, a także realizacji aspiracji zawodowych. Wielofunkcyjność ról 

kobiet wiejskich będzie pozytywnym czynnikiem ograniczania wyludniania się 

obszarów wiejskich i migracji kobiet ze wsi do miast. Kobiety wiejskie w coraz 

większym stopniu aspirują do podjęcia pracy poza rolnictwem (np. założenia 

własnej firmy albo pracy na etacie). W mniejszym stopniu ich plany zawodowe 

dotyczą działalności rolniczej, chociaż część rolniczek wiąże swoją przyszłość z 

powiększeniem obszaru i dywersyfikacją działalności gospodarstwa rolnego. 

W politykę rozwoju obszarów wiejskich wpisują się organizacje pozarzą-

dowe oraz indywidualna aktywność i poświęcenie wielu działaczy społecznych. 

Są to przede wszystkim kółka rolnicze, organizacje kobiet wiejskich, ochotniczy 

ruch strażacki, organizacje młodzieży wiejskiej, ludowe zespoły sportowe, uni-

wersytety ludowe, wiejski amatorski ruch artystyczny oraz stowarzyszenia agro-

turystyczne.  

W realizacji celów ekonomicznych ważną rolę spełniają lokalne instytucje 

finansowe, głównie banki spółdzielcze, które są najważniejszymi podmiotami 

systemu finansowego obszarów wiejskich. Ze względu na zachodzące we 

współczesnym świecie przemiany cywilizacyjne w rozwój wsi wpisują się także 

nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne, które stanowią siłę 

wytwórczą i główny czynnik rozwoju cywilizacyjnego, a przez to kształtują wa-

runki życia całego społeczeństwa
8
.  

                                                           
8
 R. Kata, D. Zając: Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, 

s. 159-160.   oraz W. Zaremba: Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obsza-

rach wiejskich, s. 170. [w:] M. Adamowicz (red. nauk.) (2006): Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w 

zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
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Wśród organizacji pozarządowych, które wniosły, chyba największy 

wkład, w poprawę jakości życia na wsi są organizacje kobiece, głównie koła go-

spodyń wiejskich (KGW). 

Koła gospodyń wiejskich mają szczególną zasługę w działaniach na rzecz 

wprowadzania innowacji na wsi, doradzania rolniczkom w zakresie prowadze-

nia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, podtrzymania tradycji kultu-

rowych, folklorystycznych wsi oraz propagowania agroturystyki i upowszech-

niania wyrobów rękodzielniczych. Dzięki temu rośnie zainteresowanie wypo-

czynkiem na wsi. Turyści coraz częściej poszukują miejsc wypoczynku z dala 

od zatłoczonych, popularnych szlaków turystycznych. Kierują się także chęcią 

poznania autentycznego dziedzictwa polskiej wsi. 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich kształtował się na przestrzeni 

lat jako ewolucja pojęcia „wiejskość”. W starożytności dominuje pochwała ży-

cia wiejskiego, zwłaszcza u pisarzy i filozofów rzymskich i greckich, podkreśla-

jących spokój i harmonię życia na wsi. Jednak rzeczywistość kształtowała się 

zazwyczaj mniej optymistycznie. W średniowieczu wieś borykała się z proble-

mami społeczeństwa feudalnego. Chłopi byli najniższym stanem na feudalnej 

drabinie społecznej. Renesans przyniósł wzrost znaczenia miast. Pogłębiły się 

różnice w jakości życia między wsią a miastami. W VI i VII w. tereny wiejskie 

w coraz większym stopniu były „eksploatowane” przez przemysł. Stawały się 

źródłem dochodów arystokratycznych rodów. Wpływowi przedstawiciele rzą-

dzących grup społecznych chętnie budowali swoje rezydencje na wsi. Ludność 

wiejska zaś była biedna. Cechował ją wysoki wskaźnik umieralności i analfabe-

tyzmu, a niski poziom higieniczny pogłębiał te zjawiska. Powstawały ruchy o 

charakterze nie tylko społecznym, ale często politycznym walczące o poprawę 

życia na wsi i lepszą przyszłość młodego pokolenia pochodzącego z rodzin 

chłopskich. Dalszy rozwój ośrodków miejsko-przemysłowych w XIX w. przy-

czyniał się do wzrostu migracji ze wsi do miast. Ujawniły się zagrożenia indu-

strialnego stylu życia oraz zakłócania ładu kulturowego i relacji ze środowi-

skiem przyrodniczym, na co zwracali uwagę agraryści, którzy eksponowali kon-

cepcję zrównoważonego rozwoju. Dla agrarystów wieś, wiejskość i wiejska 

przestrzeń społeczno-ekonomiczna była punktem wyjścia dla programu zmian 

prowadzących do nowego społeczeństwa i nowej gospodarki bliższej naturze. F. 
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Quesnay sformułował maksymę: Niech naród i panujący mają zawsze na wido-

ku, że ziemia jest jedynym źródłem bogactw i że pomnaża je rolnictwo
9
.    

Pojęcie rozwoju obszarów wiejskich jest interpretowana jako każda zmia-

na w systemie gospodarczym, społecznym i ekologicznym, a cechą tej kategorii 

jest pozytywna ocena zachodzących zmian. W przyjętym w 1987 r. tzw. Jednoli-

tym Akcie Europejskim uznano, że szansą i koniecznością terenów wiejskich 

jest zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój, wynikający z ekorozwoju oraz 

przestrzeganie równowagi pomiędzy sferami: produkcyjną, społeczną i ekolo-

giczną. Wielofunkcyjny rozwój służy pośrednio budowaniu kapitału społeczne-

go w ramach społeczności lokalnej oraz przyczynia się do poprawy dobrobytu 

mieszkańców
10

. 

Problematyka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest ważna 

nie tylko ze względu na  postępujący proces degradacji środowiska naturalnego, 

ale także, a nawet przede wszystkim, ze względów społecznych, demograficz-

nych i infrastrukturalnych, związanych z dużym rozdrobnieniem agrarnym (du-

ża liczba drobnych gospodarstw rolnych). Kardynalnym warunkiem zrównowa-

żonego rozwoju obszarów wiejskich jest ich żywotność ekonomiczna, społeczna 

i środowiskowa. Żywotność wsi wymaga pewnego kapitału społecznego dla za-

chowania zwyczajów, tradycji, dziedzictwa, usług publicznych i infrastruktury. 

Ponieważ w krajach rozwiniętych obszary wiejskie dotknięte są problemami 

nadmiernej migracji, starzeniem się populacji, niskim poziomem wykształcenia i 

niską wydajnością pracy, dlatego wskazanym jest podejmowanie takich działań 

aby zapobiegać powielaniu się tych negatywnych tendencji w naszym kraju. 

Kryteria zrównoważenia najlepiej spełniają gospodarstwa rodzinne. Część go-

spodarstw rodzinnych rozwija się szybko, jednak dominują gospodarstwa, które 

nie uzyskują zadowalających dochodów. Dlatego tak ważnym dla rozwoju wsi i 

poprawy jakości życia jej mieszkańców jest dążenie do zrównoważonego roz-

woju społecznego. Szansą na realizację tego celu stała się akcesja Polski do Unii 

Europejskiej. Efektywne spożytkowanie szans danych przez UE wymaga nie 

tylko sprawnych instytucji, ale także aktywizacji lokalnych społeczności, 

zwłaszcza skutecznego współdziałania organizacji pozarządowych, przy jedno-

czesnym unowocześnianiu i upowszechnianiu systemów edukacji, informatyza-

cji i cyfryzacji.  

                                                           
9
 B. Kryk (red. nauk) (2010): Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne. Uniwersy-

tet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych. Wydawnictwo 

Economicus, Szczecin, s. 64. 
10

 M. Adamowicz, A. Nowak (2006): Rola szkół wiejskich w rozwoju polskiej wsi. [w:] M. Adamowicz (red. 

nauk.): Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa, s. 137-138. 
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Spośród organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 

której celem jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, oświatowo-

wychowawczej i charytatywno-opiekuńczej) najwyższą aktywność odnotowują 

koła gospodyń wiejskich (KGW). Dlatego w prezentowanej ekspertyzie najwię-

cej uwagi zostało poświęconych działalności i zaangażowaniu tej organizacji na 

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Działalność KGW we 

wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami mło-

dzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, orga-

nami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami ob-

sługującymi wieś i rolnictwo. 

Podstawowym celem zrealizowanej operacji było opracowanie ekspertyzy 

pt. Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiej-

skich w województwie mazowieckim. Prezentowana ekspertyza obejmuje Wpro-

wadzenie i 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział pt. Organizacje pozarządowe na ob-

szarach wiejskich,  poświęcony jest przeglądowi organizacji pozarządowych, 

powiązanych z obszarami wiejskimi w okresie historycznym. W drugim roz-

dziale pt. Jakość życia mieszkańców wsi, przemiany na obszarach wiejskich zo-

stały przedstawione w kontekście zmian jakości życia mieszkańców wsi. Roz-

dział trzeci pt. Znaczenie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przy-

bliża problematykę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W rozdziale 

czwartym pt. Zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w zrównoważony rozwój 

wsi, podjęta została próba oceny wpływu działalności kół gospodyń wiejskich 

na tworzenie klimatu społecznego i kulturowego oraz udziału w przemianach 

infrastrukturalnych na wsi. W rozdziale piątym pt. Podsumowanie, wnioski, re-

komendacje i praktyczne przykłady - syntetyczna ocena uzyskanych wyników, 

podsumowującym całość przeprowadzonego badania, została zawarta synte-

tyczna ocena wyników, wnioski i rekomendacje.  

Za potrzebą opracowania ekspertyzy przemawiał duży wkład Kół Gospo-

dyń Wiejskich w poprawę warunków życia na wsi, a przede wszystkim w spo-

łeczny rozwój wsi. Koła wnoszą znaczący wkład w aktywizację lokalnej spo-

łeczności. Ekspertyza, nie tylko poszerzy wiedzę odnośnie zmian na wsi, ale 

także będzie mieć zastosowanie dla potrzeb administracji samorządowej, jako 

materiał uzupełniający w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju ob-

szarów wiejskich. Ekspertyza będzie wykorzystana także do celów naukowych, 

m.in. w ocenach zmian ekonomicznych, społecznych i demograficznych na ob-

szarach wiejskich.   
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Ekspertyza opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych 

przez MHPRL w 2020 r. Grupą ankietowaną były Koła Gospodyń Wiejskich 

działające na terenie województwa Mazowieckiego. W próbie badawczej wy-

różniono dwie grupy Kół: jedną stanowią Koła niezarejestrowane w ARiMR, 

drugą – Koła zarejestrowane w ARiMR. Są to koła, które były aktywne, zwłasz-

cza w okresie od początku lat 90., jak i nowe, założone po uchwaleniu ustawy o 

kołach gospodyń wiejskich w 2018 roku. Ze względu na ograniczenia natury 

epidemiologicznej w kraju, zastosowano ankietową metodę badawczą – e-

mailową i telefoniczną. Wykaz kół gospodyń wiejskich w województwie Ma-

zowieckim pozyskano z ARiMR. Ankiety skierowano do tych kół, które udo-

stępniły pocztę e-maila lub numer telefonu. 

 

 Autorzy ekspertyzy składają serdeczne podziękowania Paniom z Kół Go-

spodyń Wiejskich oraz pozostałym Organizacjom, Grupom i Osobom nie-

zrzeszonym z województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i pomoc      

w przeprowadzeniu badań oraz odesłanie wypełnionych ankiet. 

 

Ekspertyza będąc nośnikiem wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazań 

nt. wpływu organizacji pozarządowych na zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich, pokazanego na przykładzie kół gospodyń wiejskich, ułatwi wymianę 

informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiej-

skich oraz wymianie i rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz tego roz-

woju. Natomiast poprzez wskazanie na potrzebę integracji i współpracy mię-

dzypokoleniowej m.in. organizowania grup/kół zainteresowań dla społeczności 

lokalnej (młodzieży, rodzin, seniorów), w tym grup wsparcia dla osób, mających 

trudności w odnalezieniu się na rynku pracy, z problemami wymagającymi po-

mocy psychologicznej, mających na celu opiekę nad osobami (rodzinami) o 

ograniczonej sprawności ruchowej (zwłaszcza samotnymi seniorami) pozwoli 

na przełamanie bariery wykluczenia przy jednoczesnym aktywnym włączeniu 

się w życie całego potencjału lokalnej społeczności. Stanowić to może impuls 

rozwojowy, impuls zrównoważenia, zwłaszcza dla osób młodych w wieku wła-

ściwym do podejmowania decyzji o kierunku drogi zawodowej, a przez to i ży-

ciowej. Ekspertyza będzie pomocna w planowaniu rozwoju lokalnego.  
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Rozdział I  

 

Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich 

 

Najnowsze dzieje narodu polskiego w sposób widoczny ukazują dyna-

miczny rozwój społeczny wsi i jej wkraczanie w całokształt spraw życia pu-

blicznego kraju. Organizatorzy działalności politycznej, społecznej i gospodar-

czej wśród chłopów zadawali sobie pytanie, co należy leczyć i uzdrawiać wcze-

śniej na polskiej wsi – duszę czy ciało. Potrzeby były ogromne. Miała dostar-

czyć je historia i pomysłowość inteligencji. To wtedy w Galicji pojawiło się ha-

sło: „Chłop potęgą jest i basta…”, łączono je z pogłębioną i wytężoną pracą nie-

licznej postępowej i demokratycznej inteligencji
11

.  

Na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, dzięki społecznej i oświa-

towej działalności grup inteligencji pochodzenia szlacheckiego i nauczycielstwa 

wiejskiego prowadzonej w Królestwie Polskim w duchu haseł pozytywistycz-

nych, powstały szkoły rolnicze, które odegrały ważną rolę w budzeniu kultural-

nych i społecznych zainteresowań młodzieży wiejskiej. Szkoły rolnicze przy-

czyniły się do dalszego rozwoju chłopskiego nurtu emancypacyjnego. Placówki 

zainicjowane i prowadzone przez Zaraniarzy – rozwijały się w Pszczynie pod 

Warszawą (1900), Kruszynki w powiecie włocławskim (1905), Sokołówki 

(1909) i Gołotczyźnie (1909) w powiecie ciechanowskim, w Krasieninie (1913) 

w powiecie lubartowskim – odegrały ważną rolę przewodników w pracy spo-

łecznej
12

.  

Nazwa „Zaraniarze” pochodziła od tygodnika  ludowego „Zaranie”, po-

święconego tematyce popularnonaukowej, politycznej i gospodarczej. Tygodnik 

wydawany był w latach 1907-1915, pod redakcją Maksymiliana Malinowskiego. 

Przy piśmie wychodziły dodatki poświęcone sprawom oświatowym „Sprawy 

Szkolne” (1912-1914) i przeznaczone dla młodzieży wiejskiej „Świt – Młodzi 

Idą” (1911-1914). Z tygodnikiem współpracowali między innymi: Tomasz 

Nocznicki, który umieszczał tu stały felieton pod tytułem „Chłop do chłopa”, 

oraz Irena Kosmowska, Maria Dąbrowska, Jadwiga Dziubińska, Stefania Bojar-

ska i Mateusz Manterys. Pismo, wspierane przez przedstawicieli postępowej in-

teligencji z Towarzystwa Kultury Polskiej, poruszało tematykę wiejską, propa-
                                                           
11

 J. Gmitruk, Chłop potęgą jest i basta, Warszawa 1996, s. 3-5. 
12

 Tamże, Ruch ludowy w Królestwie Polskim (do 1918), [w:] Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. 

Rozważania o partii z pespektywy stulecia, pod red. nauk. M. Wichmanowskiego, Lublin–Warszawa 2016, s. 37. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Malinowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Nocznicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Nocznicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kosmowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_D%C4%85browska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Dziubi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Manterys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Kultury_Polskiej
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gując nowe formy gospodarowania i organizacji społeczeństwa, a także ruch 

spółdzielczy i zakładanie kółek rolniczych
13

. 

Absolwenci szkół rolniczych byli pionierami zarówno nowoczesnej kultu-

ry rolnej, jak i kultury społecznej. Jak po latach napisał Józef Niećko, wybitny 

współtwórca i działacz ruchu młodowiejskiego w okresie II Rzeczypospolitej: 

„Były to żywe ogniska myślenia i czucia zbiorowego; podnosiły godność czło-

wieczą i świadomość narodową i społeczną, dając jednocześnie spory zasób 

wiedzy rolniczej. Wychowankowie z tamtych czasów zaważyli sporo w rozwoju 

życia wiejskiego w swych okolicach. Tam gdzie był »pszczelniak«, »kruszy-

nianka«, »sokołowiak«, były zarazem podatne warunki na istnienie różnorod-

nych form pracy społeczno-oświatowej i kulturalnej, a także polityczno-

niepodległościowej (…)”.To właśnie wtedy w środowisku wiejskim zaczęły 

spontanicznie powstawać amatorskie zespoły teatralne, chóry, straże pożarne, 

organizacje młodzieżowe. Założycielami ich byli przede wszystkim wychowan-

kowie pierwszych szkół rolniczych
14

. 

Po rewolucji lat 1905-1907 wzrastało w Polsce zainteresowanie 

spółdzielczością.   Z inicjatywy Edwarda Abramowskiego w 1906 r. powstało w 

Warszawie Towarzystwo Kooperatystów. Jego celem było popularyzowanie idei 

i praktyki kooperacji w społeczeństwie polskim. W jego działalność 

zaangażowani byli znani pisarze, uczeni oraz działacze społeczni i polityczni; 

poza Abramowskim, m.in. Stefan Żeromski, Leon Supiński, Romuald 

Mielczarski, Rafał Radziwiłowicz i Stanisław Wojciechowski. Od początku w 

pracach Towarzystwa Kooperatystów czynny udział brał redaktor „Zarania”, 

Maksymilian Malinowski. W 1906 r. zaczął ukazywać się tygodnik „Społem”, 

dla którego nazwę wymyślił Stefan Żeromski
15

. 

W 1908 r. odbył się w Warszawie zjazd 670 delegatów spółdzielni 

spożywców z całego Królestwa Polskiego. Stowarzyszenia spółdzielcze 

skupiały wówczas 90 tys. członków, prowadziły 750 sklepów i zatrudniały 1500 

pracowników. W 1911 roku powstał Warszawski Związek Spółdzielni 

Spożywców
16

. 

                                                           
13

 Prasa polska w latach 1864-1918, seria Historia prasy polskiej pod. red. Jerzego Łojka, Warszawa 1976,        

s. 82; T. Łepkowski: Mały słownik historii Polski. Warszawa: 1964, s. 432; Zenon Kmiecik, Dziennikarz i poli-

tyk (Maksymilian Malinowski) "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", t. 30, z.3-4, 1991, s. 141-142. 
14

 J. Niećko, Dwudziestolecie ruchu młodzieży wiejskiej, Warszawa 1932, s. 7. 
15

 F. Dąbrowski, Historia Towarzystwa Kooperatystów, Warszawa 1931, s. 5. 
16

 Z. Chyra-Rolicz, Znaczenie spółdzielczości dola państwa i społeczeństwa, [w:] Z historii Polski i Podlasia. 

Księga jubileuszowa prof. Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej, pod. red.           

J. Cabaja i J. Gmitruka, Warszawa–Siedlce 2008, s. 605.  
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Z inicjatywy działaczy Związku Młodej Polski Ludowej na zebraniu,       

w którym uczestniczyło 200 chłopów, powstało 9 grudnia 1906 roku Towarzy-

stwo Kółek Rolniczych (TKR) im. Stanisława Staszica – legalne społeczno-

gospodarcze stowarzyszenie chłopów Królestwa Polskiego działające w latach 

1906-1915. Celem Towarzystwa było „podniesienie dobrobytu, oświaty i mo-

ralności ludu”, a także „krzewienie wiedzy demokratyzmu i świadomość praw i 

obowiązków obywatelskich”. TKR podlegały kółka rolnicze których w latach 

1907-1914 zorganizowano łącznie 140 (głównie w Warszawskiem, Kieleckiem, 

Lubelskiem) zrzeszających ok. 3 tys. chłopów. Kółka rolnicze organizowały po-

gadanki i odczyty o rolnictwie i hodowli bydła, prowadziły poletka doświad-

czalne, pośredniczyły w sprowadzaniu maszyn rolniczych i ziarna siewnego, 

tworzyły spółki mleczarskie i zakładały biblioteki. 

Towarzystwo Kółek Rolniczych im. Stanisława Staszica moralnie i 

materialnie wspierało rozwój szkół rolniczych
17

. Problematyka spółdzielcza 

zajmowała czołowe miejsce obok zagadnień oświatowych. W publikowanych w 

„Zaraniu” tekstach omawiano rozwój spółdzielczości na zachodzie Europy, a 

także zapoznawano czytelników z jej dorobkiem w różnych krajach. W 

spółdzielczości upatrywano szkołę wychowania obywatelskiego i 

patriotycznego, tworzenia „społeczeństwa obywatelskiego”. Podkreślano, że 

rozwój spółdzielczości na wsi przyczynia się do aktywizacji społecznej, rozwoju 

różnych form życia społecznego, wciągania do pracy kolektywnej zacofanych w 

swej większości chłopów. Główny akcent kładziony był jednak na stronę 

gospodarczą. Z rozwojem spółdzielczości wiązano nadzieje na upowszechnianie 

postępowych form gospodarki, podnoszenie ekonomiczne wsi, obronę przed 

lichwą, wyzyskiem pośredników itp. Na wsi organizowane były spółdzielnie 

spożywców, mleczarskie, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i inne.  

W 1911 roku z inicjatywy chłopskiej młodzieży, a także dzięki staraniom 

Ireny Kosmowskiej ukazał się tygodniowy dodatek do „Zarania” pt. „Świt-

Młodzi idą”, w którym przeważała problematyka kulturalno-oświatowa. 

Publikowane w piśmie artykuły o treści popularnonaukowej rozbudzały 

zamiłowanie do nauki i samokształcenia nie tylko wśród absolwentów szkół 

rolniczych ale także młodego pokolenia wiejskiego. W jednym z artykułów 

zamieszczonym w 1917 roku w piśmie „Sfinks” I. Kosmowska tak 

charakteryzowała atmosferę twórczej pracy wśród młodzieży: „Na kilka lat 

przed wielką wszechświatową wojną zrodził się żywy ruch umysłowy i 

                                                           
17

 T. Nocznicki, O „Zaraniu” i Zaraniarzach, Lublin b.d., s. 5-19. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_M%C5%82odej_Polski_Ludowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3%C5%82ko_rolnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Staszic
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społeczny wśród sfer ludowych. Jak zwykle, pierwszy impuls do czynu dała 

młodzież, a zadanie, jakie stanęło przed tą zbudzoną falangą, było niezmiernie 

doniosłe. Chodziło tylko o całkowite przekształcenie życia w drzemiącym od 

wieków środowisku chłopskim, o wytworzenie w nim i wzbudzenie 

pierwiastków zdolności do samoobrony narodowej, do działalności 

obywatelskiej. Ruch ten przedziwnie przypominał dążenia filaretów, jakkolwiek 

dla większości tych, których całe wykształcenie ograniczyło się do szkoły 

elementarnej lub najczęściej do rocznych kursów elementarnych, był on 

zupełnie nieznany. Intuicyjnie weszła młodzież włościańska na te same tory, 

tym więcej, że uskrzydliła, jak ongiś, ruch ten młodzieńczy natchniona 

poezją”
18

. 

 

1. Kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich 

 

Kółka rolnicze są najstarszą i najbogatszą w tradycje organizacją rolniczą 

w Polsce. Zrodziły się pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku z potrzeby 

samoobrony chłopów przed ekonomicznym i narodowym unicestwieniem i od 

tego czasu nieprzerwanie wywierały nieoceniony wpływ na polskie rolnictwo, 

polską wieś, narodową gospodarkę i całe społeczeństwo. Symbole kółek rolni-

czych i kół gospodyń wiejskich – ich sztandary, oznaki, okolicznościowe meda-

le itp. – od półtora wieku są trwałym elementem historii polskiej wsi i polskiego 

narodu. Pieczołowicie kultywowany przez ten czas kanon głównych zasad ruchu 

kółkowego: wzajemna pomoc, samoorganizacja, praca pozytywistyczna, dba-

łość i walka o człowieka – przetrwały wszystkie kryzysy i „zakręty” historii Pol-

ski i obowiązują nadal.  

Kółka rolnicze zaczęły powstawać na ziemiach polskich pod zaborami w 

kilkadziesiąt lat po zniesieniu pańszczyzny. W każdym z trzech zaborów – od-

miennych politycznie i gospodarczo – kółka rolnicze powstawały w różnym 

czasie, najwcześniej pod zaborem pruskim, potem austriackim, a na końcu ro-

syjskim. Ruch kółkowy w szybkim tempie rozwinął się w wielki ruch ekono-

miczny i społeczny na wsi. Odegrał także znaczącą rolę jako ruch patriotyczny. 

Wywarł ogromny wpływ na szerzenie oświaty i świadomości narodowej wśród 

ludności wiejskiej,  

                                                           
18

 R. Kociowa: Irena Kosmowska. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1960, s. 36.  
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Przy zakładaniu kółek rolniczych wzorowano się na zagranicznych for-

mach współdziałania rolniczego, modelach organizacyjnych i programowych 

ziemiańskich towarzystw gospodarczych, ale także na rodzimych reformator-

skich rozwiązaniach stosunków włościańskich wprowadzanych przez postępo-

wych działaczy jeszcze z okresu pańszczyźnianego.  

We wszystkich trzech zaborach pionierską rolę w procesie tworzenia kó-

łek rolniczych odegrali ludzie najbardziej zaangażowani w sprawy niepodległo-

ściowe: właściciele ziemscy, przedstawiciele inteligencji i świata nauki, księża i 

nauczyciele, ale także wykształceni chłopi. Z czasem w organizacji i działaniu 

ster przejmowali coraz liczniej przedstawiciele warstwy chłopskiej. W ciągu 

półtora wieku działalności organizacyjnej było ich kilka pokoleń – setki tysięcy, 

a nawet miliony ludzi wsi – społeczników wcielających w życie ideały ruchu 

kółkowego. 

Nie bez powodu za patronów działającego obecnie Krajowego Związku 

Organizacji i Kółek Rolniczych uznani zostali: prekursor kółek rolniczych w 

Polsce – Stanisław Staszic; pierwsi ich organizatorzy: w zaborze pruskim – Ju-

liusz Kraziewicz, w Wielkopolsce – Maksymilian Jackowski, w Galicji – Stani-

sław Stojałowski oraz jeden z najwybitniejszych działaczy w okresie II Rzeczy-

pospolitej – Stanisław Mikołajczyk. 

Stanisław Staszic – jeden z czołowych reformatorów i uczonych polskie-

go oświecenia, prekursor polskiej spółdzielczości, jako pierwszy stworzył i 

wcielił w praktyce model pomocy gospodarczej dla wsi. W 1816 roku założył 

on fundację o charakterze spółdzielczym – o nazwie Towarzystwo Rolnicze 

Hrubieszowskie, a inaczej: Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w 

Nieszczęściach, co w pełni oddaje istotę i cel przedsięwzięcia. Staszicowskie 

idee wdrożone w życie jeszcze w czasach pańszczyźnianych w Towarzystwie 

Rolniczym Hrubieszowskim kilka dziesięcioleci później słały się jednym z 

głównych wzorców dla organizatorów kółek rolniczych na ziemiach polskich
19

. 

Kolebką polskiego ruchu kółkowego było Pomorze Gdańskie, przynależ-

ne do terytoriów niemieckich, gdzie gospodarka jak na owe czasy stała na wy-

sokim poziomie. Głównym jego animatorem na tym terenie był działacz oświa-

towo-gospodarczy (wymieniony powyżej) – zwany dziś „ojcem kółek rolni-

czych” – Juliusz Kraziewicz. Z jego inicjatywy 1 października 1862 roku w Pia-

secznie k. Gniewa powstało pierwsze „Włościańskie Towarzystwo Rolnicze”. 

W statucie organizacyjnym Towarzystwa główny nacisk położono na oświatę 
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włościan, rozwój gospodarstw oraz podniesienie urodzajności gleby. Wkrótce na 

Pomorzu rozwinęła się cała sieć tego typu organizacji, podejmujących różną 

działalność w zależności od miejscowych potrzeb i warunków.  

W roku 1866 na bazie tych organizacji powstało także „Towarzystwo Go-

spodyń” w Piasecznie, którego celem była poprawa gospodarności, propagowa-

nie ogrodnictwa, popularyzacja regionalnego folkloru i zachowanie świadomo-

ści narodowej. 

Te struktury samorządności wiejskiej – Włościańskie Towarzystwa Rol-

nicze i Towarzystwa Gospodyń – stały się pierwowzorami późniejszych i istnie-

jących do dnia dzisiejszego kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich
20

.  

W latach sześćdziesiątych XIX wieku ruch kółkowy zaczął także rozwijać 

się w Wielkopolsce, gdzie wzorowano się na działalności Kraziewicza. Szcze-

gólnie duże zasługi dla organizacji kółkowej w Wielkopolsce przypisać należy 

patronowi parafialnych kółek rolniczych z ramienia Centralnego Towarzystwa 

Gospodarczego, wybitnemu działaczowi społeczno-gospodarczemu i oświato-

wemu Maksymilianowi Jackowskiemu. Funkcję tę pełnił przez 27 lat. W tym 

czasie dzięki jego zdolnościom organizacyjnym i pracowitości Wielkopolska 

stała się wiodącym regionem ruchu kółkowego na ziemiach polskich.  

W latach siedemdziesiątych XIX wieku powstawały też pierwsze organi-

zacje rolnicze na Śląsku. Dzięki zaangażowaniu Kraziewicza, Jackowskiego i 

ludzi im podobnych ruch kółkowy w zaborze pruskim odegrał znaczącą rolę w 

działalności oświatowej, gospodarczej i narodowej. W zasadniczy sposób wpły-

nął na warunki gospodarowania na wsi, gdzie prowadzono prace melioracyjne, 

upowszechniono płodozmian, głęboką orkę, sztuczne nawozy, zaczęto używać 

maszyn rolniczych, jak np.: młockarnie, śrutowniki, sieczkarnie. Kółka rolnicze 

były inspiracją do tworzenia spółek oszczędnościowo-kredytowych, instytucji 

handlowych, rolniczych i o innym profilu. 

Największym z ówczesnych osiągnięć kółek rolniczych w zaborze pruskim 

była bez wątpienia działalność oświatowa. Odczyty, kursy i prelekcje dla rolni-

ków na temat podniesienia poziomu rolnictwa, rozwoju i poprawy gospodarowa-

nia odbywały się niemal w każdej wsi
21

.  

Tworzenie towarzystw gospodarczych na ziemiach polskich pod zaborem 

austriackim rozpoczęło się jeszcze w czasach pańszczyźnianych, w drugiej de-

kadzie XIX wieku, ale inicjatywy te wówczas nie przyniosły większych efek-
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tów. Uwłaszczenie chłopów nastąpiło tu w 1848 roku, ale nie dało poprawy losu 

mieszkańców biednej, zacofanej i przeludnionej galicyjskiej wsi. Chłopi w Gali-

cji żyli w apatii, bezsilności i bezradności. W takich warunkach u schyłku lat 70. 

XIX w. z inicjatywą objęcia chłopów rolniczym współdziałaniem wystąpił jako 

pierwszy ksiądz Stanisław Stojałowski – wydawca pism „Wieniec” i „Pszczół-

ka”. Tworzone z jego inspiracji struktury początkowo (od 1879 r.) działały pod 

nazwą kół oświaty i pracy. W roku 1882 Stojałowski był też inicjatorem powo-

łania organizacji rolniczej o nazwie Towarzystwo Kółek Rolniczych (z siedzibą 

we Lwowie). Dopiero po jego utworzeniu nastąpił silny rozwój organizacyjny 

małopolskich kółek rolniczych, działalności oświatowej oraz gospodarczo-

handlowej na wsi galicyjskiej (Kasy Stefczyka). Ksiądz Stojałowski, dążący do 

zwiększenia samodzielności chłopów i uniezależnienia kółek od sprawowanego 

przez ziemiaństwo „patronatu”, nie stanął jednak na czele tej organizacji. Z 

przyczyn czysto politycznych nie dopuścili do tego przedstawiciele konserwa-

tywnego ziemiaństwa, którzy przejęli prym w tej organizacji.  

Towarzystwo Kółek Rolniczych (TKR) zostało stworzone dla chłopów i 

chociaż w kółkach rolniczych chłopi w zdecydowanej większości sprawowali 

funkcje kierownicze, to już w terenowych oddziałach i władzach TKR najważ-

niejsze stanowiska należały niemal wyłącznie do przedstawicieli obszarnictwa, 

burżuazji i księży. To sprawiało, że rola chłopów w kółkach rolniczych była 

mniejszej wagi. Niemniej jednak w ogólnym rozrachunku stwierdzić trzeba, że 

działalność TKR w zakresie oświaty była zdecydowanie dodatnia. Przyczyniła 

się do podniesienia poziomu umysłowego chłopów, znacznie poprawiła ich 

świadomość i stopień wyrobienia społecznego.  

Kółka rolnicze na terenie Galicji prowadziły szeroką działalność społecz-

no-organizatorską. Na szczególną uwagę zasługuje zakładanie w początkach XX 

wieku ochotniczych straży pożarnych, kas oszczędnościowo-pożyczkowych, kół 

młodzieżowych i kół gospodyń. Do roku 1914 liczba kółek rolniczych w Galicji 

wzrosła do 2 081; kółka skupiały ponad 82 tys. członków.  

Także na Śląsku Cieszyńskim, pod zaborem austriackim, działały w tym 

czasie dwa odrębne duże ośrodki organizacyjne kółek rolniczych: Związek Ślą-

skich Katolików, tworzący pod koniec XIX wieku kółka rolnicze, skupiające 

chłopów wyznania katolickiego, oraz Towarzystwo Rolnicze dla Księstwa Cie-

szyńskiego, składające się głównie z ewangelików. Działacze tych organizacji 

współdziałali zgodnie jako rzecznicy interesów chłopskich.  
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Galicyjskie kółka rolnicze, podobnie jak w zaborze pruskim, działały na 

rzecz podniesienia gospodarki rolnej i poziomu życia na wsi za pomocą szerze-

nia oświaty rolniczej, popularyzowania nowych upraw, wspólnego zakupu i wy-

korzystania nowoczesnych maszyn rolniczych. Bardzo zasłużyły się w dziele 

cywilizacyjnych przeobrażeń wsi, szerzenia oświaty sanitarnej, organizowania 

życia kulturalnego: zakładania bibliotek i czytelni, prenumerowania czasopism, 

tworzenia chórów i teatrów amatorskich, organizowania wycieczek. Angażowa-

ły się w promowanie spółdzielczości, upatrując w niej pewny sposób podniesie-

nia poziomu życia włościan
22

.  

Najpóźniej, bo dopiero po 1906 roku, ruch kółkowy zaczął rozwijać się w 

zaborze rosyjskim. Spowodowane to było represjami władz carskich wobec lud-

ności polskiej po upadku powstania styczniowego. Zaborcy zależało na całkowi-

tym zniszczeniu polskiej kultury i świadomości narodowej. Zabroniono tworze-

nia jakichkolwiek organizacji społecznych, kulturalnych czy rolniczych. Dopie-

ro w roku 1899 częściowo zmniejszono restrykcje i zezwolono na tworzenie to-

warzystw i spółek rolniczo-handlowych. Spółki te stały się wkrótce prekursora-

mi włościańskich kółek rolniczych. Zarówno spółki, jak i kółka rolnicze powsta-

jące w Kongresówce od początku zaczęły wzorować się na podobnych organi-

zacjach istniejących już w Galicji i Wielkopolsce. 

Po wydarzeniach rewolucyjnych 1905 roku Rosjanie oficjalnie zezwolili 

Polakom na tworzenie kółek rolniczych i ich towarzystw, wskutek czego wkrótce 

rozpoczęły działalność Towarzystwo Kółek Rolniczych (TKR) im. Stanisława 

Staszica i Centralne Towarzystwo Rolnicze (CTR).  

Założycielami TKR im. Staszica byli wybitni przedstawiciele ówczesnego 

ruchu ludowego, ludzie blisko związani z redakcją pisma „Siewba”, a wśród 

nich znany działacz oświatowy i polityczny Maksymilian Malinowski. Ludowcy 

i postępowa inteligencja skupiona w staszicowskim TKR głosiła śmiałe hasło: 

„Chłopi – Sami Sobie”. Staszicowskie kółka znane też były ze swych dążeń nie-

podległościowych i działalności oświatowej – zgodnie z hasłem: „Dostojeństwo 

ludu jeno z oświatą przyjść może”. 

Centralne Towarzystwo Rolnicze natomiast związane było z ruchem na-

rodowo-demokratycznym, o dominujących wpływach ziemiaństwa. Mimo zde-

cydowanych różnic ideologicznych obie te organizacje prowadziły podobną w 

swym zakresie działalność: zaopatrywały rolników w środki produkcji, propa-

gowały wspólne użytkowanie maszyn rolniczych, prowadziły kursy i szkolenia, 
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powoływały kobiece kółka rolnicze i młodzieżowe zespoły sportowe i arty-

styczne. Ważną, jak na tamte czasy, sprawą była także budowa domów ludo-

wych, których w ciągu kilku zaledwie lat wybudowano ponad 60. 

W latach 1913-1915 w wyniku represji zaborcy i braku środków finanso-

wych działalność staszicowskich kółek była mocno ograniczona, a osiągnięcia 

gospodarcze znacznie niższe niż w bogatszym i dotowanym Centralnym Towa-

rzystwie Rolniczym. W połowie 1915 r. doszło do aresztowania i wywiezienia 

w głąb Rosji członków zarządu TKR im. Staszica oraz ludzi związanych z tygo-

dnikiem „Zaranie”, za – jak to określono – „głoszenie haseł niepodległościo-

wych”. Po takim ciosie w kierownictwo organizacji, kółka rolnicze w niej zrze-

szone, stopniowo włączane były do endeckiego CTR. 

Działające w Królestwie Polskim kółka rolnicze mimo istniejących tam 

trudności i ograniczeń prowadziły do przemian ekonomicznych, społecznych i 

kulturalnych. Oddziaływały też na niezrzeszonych w nich chłopów, którzy ko-

rzystali z możliwości nabycia kwalifikowanego ziarna do siewu, zakupu maszyn 

czy umiejętności racjonalnej hodowli zwierząt.  

We wszystkich trzech zaborach członkowie kółek rolniczych, a przy nich 

i inni rolnicy, nabrali większej świadomości narodowej i społecznej oraz poczu-

cia własnej wartości. Mało dotąd stosowane metody współdziałania międzysą-

siedzkiego, zakładanie spółdzielni i spółek mleczarskich, handlowych i przemy-

słowych, zakładanie kas pożyczkowo-kredytowych, to wszystko znacznie zmie-

niało dotychczasowy charakter rolnictwa. Kółkowi działacze byli najczęstszymi 

inspiratorami postępu w życiu gospodarczym i oświatowo-kulturalnym wsi 

przełomu XIX i XX wieku.  

Według dostępnych informacji można podać, że na ziemiach polskich w la-

tach 1913-1914 działało około 12 tys. kółek rolniczych, z tego: pod zaborem pru-

skim ok. 8,0 tys., austriackim – ponad 2,2 tys. i rosyjskim – ponad 1,2 tys.
23

  

Od 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, kółka rolnicze mogły 

wreszcie organizować się bez żadnych ograniczeń. W latach dwudziestych XX 

wieku mocno stawiano sprawę tworzenia sąsiedzkich zespołów maszynowych. 

Rozwój w tej dziedzinie trwał do czasów wielkiego kryzysu (1929 r.). Wówczas 

nie tylko doszło do zahamowania zakupu maszyn przez rolników, ale na skutek 

załamania się koniunktury także do kłopotów w spłacaniu kredytów.  

Po roku 1934 kiedy światowy kryzys ekonomiczny zaczął powoli wyga-

sać, „modne” stało się zakładanie spółdzielczych zakładów przetwórstwa owo-
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ców i warzyw. Najczęściej powstawały one z wkładów wnoszonych przez rolni-

ków. Ich funkcjonowanie oparte było na zaufaniu rolników do państwa polskie-

go i organizacji rolniczych. Taki „społeczny kapitał”, na którym opierano bu-

dowę spółdzielczych zakładów przetwórczych, mógł powstać m.in. dzięki funk-

cjonowaniu kółek rolniczych. Rolą kółek w tamtym okresie było przede wszyst-

kim organizowanie nowoczesnego rolnictwa rodzinnego i wdrażanie postępu.  

Priorytetami stało się stosowanie nowych odmian zbóż i ziemniaków oraz 

hodowla nowych ras bydła i trzody. W bogatszych rejonach kraju kółka rolnicze 

wprowadzały drenowanie gruntów i systemy melioracji użytków rolnych. Na 

zebraniach kółkowych poruszano sprawy wysokości podatków i cen skupu pło-

dów rolnych. Działalność kółek rolniczych w latach międzywojennych skupiona 

była głównie na rozwoju wsi i propagowaniu postępu technicznego.  

Najwybitniejszym przedstawicielem pracy na rzecz rozwoju kółek rolni-

czych, podnoszenia kultury rolnej i oświaty na wsi w strukturach samorządu go-

spodarczego był jeden z obecnych patronów kółek rolniczych – Stanisław Miko-

łajczyk – wybitny działacz ruchu ludowego, poseł RP w latach 30., mąż stanu, a 

po śmierci gen. Władysława Sikorskiego premier RP na uchodźstwie w Londy-

nie. Stanisław Mikołajczyk początkowo udzielał się w miejscowym kółku rolni-

czym i powiatowej organizacji Kółek Rolniczych w Krotoszynie i Wągrowcu, a 

następnie w Wielkopolskim Towarzystwie Kółek Rolniczych (WTKR). Od roku 

1928 wchodził w skład jego Rady Głównej, był także wiceprezesem Sekcji 

Osadniczej. Na Walnym Zjeździe w 1936 roku został wybrany na prezesa 

WTKR, skupiającego wówczas blisko 30 tys. członków, chłopów i ziemian. 

Funkcję tę pełnił do 1939 roku. W 1936 r. został także prezesem Związku Orga-

nizacji Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Poza tym Mikołajczyk 

piastował mandat radcy w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, wchodził w skład po-

znańskiego samorządowego sejmiku wojewódzkiego, gdzie przewodniczył Wy-

działowi Rolnictwa
24

. 

W latach II RP, pomimo postępującego rozwoju organizacji kółkowej, 

stosunkowo niewielki odsetek ludności rolniczej (9% ogółu rolników) należał 

do kółek rolniczych. Dane statystyczne mówią, że w 1938 r. istniało 8 500 kółek 

rolniczych, zrzeszających 260 tys. członków i 2 389 kół gospodyń wiejskich, 

zrzeszających około 45 tys. członkiń
25

. 
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W 1939 roku napięcie polityczne i dążenie Hitlera do ekspansji na ziemie 

polskie nie sprzyjały rozwojowi kółek rolniczych. Okres poprzedzający wybuch 

II wojny światowej to czas zbiórek na Fundusz Obrony Narodowej, w których 

kółka rolnicze i ich członkowie wykazali wielką hojność.  

W latach okupacji hitlerowskiej działalność kółek rolniczych, tak jak in-

nych polskich organizacji, została zawieszona. Aktywność członków kółek w 

tym okresie przejawiała się w konspiracyjnym działaniu. Chłopi nieśli pomoc 

partyzantom, za co wielu z nich zostało przez okupanta ukaranych spaleniem 

budynków gospodarskich, wywózką do obozów koncentracyjnych, a nawet 

śmiercią. Dużą liczbę żołnierzy walczących w oddziałach partyzanckich Bata-

lionów Chłopskich i Armii Krajowej stanowili mieszkańcy wsi, w tym człon-

kowie kółek rolniczych.  

Po latach wojennej zawieruchy nastąpiły czasy trudne dla całego narodu 

polskiego. Nowo powstająca władza (PKWN) jeszcze jesienią 1944 roku nie 

zezwoliła na reaktywowanie kółek rolniczych. W ich miejsce 31 grudnia 1944 

roku utworzono Związek Samopomocy Chłopskiej (ZSCH), organizację podpo-

rządkowaną Polskiej Partii Robotniczej. Nawet koła gospodyń wiejskich, choć 

organizacyjnie założone były przy kółkach rolniczych, mogły działać jedynie 

pod egidą ZSCh. Autentyczny, społecznikowski ruch kółkowy został admini-

stracyjne zahamowany. Została podjęta decyzja o kolektywizacji wsi. Polska 

(poza Jugosławią) była jedynym krajem bloku RWPG, który nie w pełni wpro-

wadził kolektywizację rolnictwa, a struktura agrarna uległa tylko niewielkim 

przemianom. Po wydarzeniach z października 1956 roku nastąpiło reaktywowa-

nie kółek rolniczych, wzorowane na tradycjach z lat międzywojennych; przy 

nich rozwijała się działalność oświatowo-szkoleniowa i różnego rodzaju inicja-

tywy gospodarcze.  

W latach 60. XX w. szybki rozwój przemysłu stworzył sprzyjające wa-

runki do wzrostu produkcji rolnej. Wysiłek chłopów, wzmożona praca agrono-

mów i nowocześniejsze metody gospodarowania w połączeniu z inicjatywami 

wnoszonymi przez członków kółek rolniczych przyniosły wzrost produkcji rol-

niczej. Kółka rolnicze były coraz lepiej postrzegane nie tylko przez władze lo-

kalne, ale i przez władze centralne.  

W tamtych latach równolegle z rozwojem kółek rolniczych rozwijały się 

koła gospodyń wiejskich. Prowadziły działalność mającą na celu podniesienie 

zawodowych umiejętności kobiet wiejskich, organizowały dziecińce, udzielały 

pomocy w zakresie organizacji produkcji i poprawy warunków życia na wsi. 
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Członkinie KGW organizowały poradnictwo żywieniowe, kursy oświaty higie-

nicznej i sanitarnej, konkursy i wystawy, zakładały koła zainteresowań i zespoły 

artystyczne, głównie śpiewacze i taneczne. Brały one także czynny udział w 

przygotowywaniu wielu gminnych, powiatowych i wojewódzkich imprez jak: 

dożynki, odpusty, zabawy. Dynamika wzrostu liczby KGW w tym czasie była 

znacznie większa niż kółek rolniczych.  

Znaczące efekty wzrostu produkcji rolnej i poprawa poziomu agrotechniki 

i zootechniki w gospodarstwach rolnych były możliwe dzięki dużej liczbie pro-

wadzonych szkoleń dla rolników. Poważna część młodzieży wiejskiej i młodych 

rolników objęta została programem z zakresu przysposobienia rolniczego (PR), 

w którym duży nacisk położono na sprawy mechanizacji, a upowszechnianie 

wiedzy rolniczej dopełniały rolnicze filmy instruktażowe wyświetlane w wiej-

skich remizach i świetlicach. Możliwość korzystania z Funduszu Rozwoju Rol-

nictwa, zwiększenie liczby maszyn i traktorów stworzyło dla kółek rolniczych 

korzystne warunki do przejmowania i zagospodarowania gruntów rolnych z za-

sobów Państwowego Funduszu Ziemi. Kółka rolnicze zabiegały o zatrudnienie 

w każdej wsi agronoma. Innymi cennymi współpracownikami dla kółek rolni-

czych byli instruktorzy mechanizacji działający w Państwowych Ośrodkach Ma-

szynowych (POM). Stali się oni autentycznymi doradcami w rozwiązywaniu 

spraw mechanizacji i cieszyli w społeczności wiejskiej dużym uznaniem i auto-

rytetem. Pomoc ze strony POM była często jednak niewystarczająca, dlatego w 

niektórych kółkach wystąpiła tendencja do organizowania własnych warsztatów 

naprawczych. Utworzone zostały tzw. międzykółkowe bazy maszynowe 

(MBM). Oprócz działalności mechanizacyjnej kółka prowadziły w tzw. Spół-

dzielczych Ośrodkach Rolnych własne gospodarstwa rolne. W ramach organiza-

cji kółkowej działało też 13 związków zrzeszeń branżowych
26

.  

W latach 70. stopniowo organizacja kółek rolniczych została przekształ-

cona ze społeczno-samorządowej w organizację społeczno-gospodarczą. Nastą-

piło ukierunkowanie spółdzielni kółek rolniczych (SKR) na obsługę techniczną i 

produkcyjną rolnictwa indywidualnego a jednocześnie jedna z fundamentalnych 

funkcji kółek rolniczych, jaką było reprezentowanie i obrona interesów rolników 

indywidualnych, traciła na swoim znaczeniu.  

Chcąc załagodzić narastające niezadowolenie w kółkach rolniczych i ko-

łach gospodyń wiejskich, decyzją rządu ze stycznia 1981 r. powołane zostały 

nowe jednostki organizacyjne w postaci Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miej-
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skich Związków Kółek i Organizacji Rolniczych. Miały one etatową obsługę 

kierowników biur i instruktorek wiejskiego gospodarstwa domowego, finanso-

waną ze środków budżetowych, ale z każdym rokiem finansowanie to ulegało 

pogorszeniu, aż doszło do likwidacji służb instruktorskich, a pomoc miały prze-

jąć służby doradcze Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  

Z początkiem lat 1980 rozpoczął się w Polsce powolny etap transformacji 

w każdej dziedzinie gospodarki, również w rolnictwie. Niezadowolenie chłopów 

doprowadziło do powstania, po zawarciu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”. Przemiany dotknęły także organizację kółek rolniczych. Na prze-

łomie lat 1980 i 1981 do statutów wprowadzone zostały zapisy, mówiące o sa-

morządności wewnątrzorganizacyjnej i pełnieniu funkcji związku zawodowego 

rolników indywidualnych. Pomimo zbieżności interesów współpraca między 

kółkami rolniczymi a NSZZ RI „Solidarność” nie zawsze układała się najlepiej. 

W marcu 1981 r. powołana została Rada Gospodarki Żywnościowej, w której 

skład weszli przedstawiciele KR. Na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Kółek 

Rolniczych, który odbył się w dniach 24-25 marca 1981 r. została zmieniona  

nazwa Związku na Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych – Nieza-

leżny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych. Uchwalone 

przez Sejm RP w 1982 roku ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników oraz prawo spółdzielcze stworzyły podstawy do reaktywowania kółek 

i ich związków oraz rad nadzorczych spółdzielni. W dniach 11-13 czerwca 1984 

roku na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów Kółek Rolniczych dokonano zmia-

ny nazwy Związku na Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-

czych (KZRKiOR), która obowiązuje do dziś. Od roku 1989 po zakończeniu 

obrad Okrągłego Stołu rozpoczął się nowy okres w historii kółek rolniczych i 

kół gospodyń wiejskich w Polsce. 

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, działając na 

podstawie aktualnej ustawy z dnia 8 października 1982 roku jest społeczno-

zawodową organizacją rolników polskich. Skupia on jako niezależne i samorząd-

ne zrzeszenie kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, związki rolników kółek i 

organizacji rolniczych i na zasadach dobrowolności inne organizacje rolników.  

Na koniec należy zaznaczyć, że tradycje kółek rolniczych i kół gospodyń 

wiejskich pielęgnowane są w Oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-

wego w Piasecznie k. Gniewa. Wśród wielu zebranych tam cennych eksponatów, 

„opowiadających” piękną historię pionierów i pierwszych kółek rolniczych na 
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ziemiach polskich, znajduje się wyjątkowa pamiątka – sztandar pierwszego kółka 

założonego półtora wieku temu przez Juliana Kraziewicza
27

. 

W dniu 2 września 2012 roku na Jasnej Górze, w czasie dożynek, z okazji 

150-lecia powstania kółek rolniczych poświęcony został nowy sztandar. Ob-

szerne przesłanie z tej okazji do rolników, członków KR i KGW zakończono  

słowami: „Spójrz Panie na owoc pracy, 

Twych żniwiarzy i Twych oraczy, 

Którzy do Ciebie modlą się z pokorą, 

Wiary i Krzyża żywią tkwiąc podporą, 

Przez Twe ołtarze zanosim błaganie, 

W pracy i życiu błogosław im Panie”
28

. 

 

Integralną częścią kółek rolniczych są koła gospodyń wiejskich. Dawniej 

koła gospodyń koncentrowały swoje działania głównie w obszarach wzajemnej 

pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organi-

zowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków i mło-

dej trzody chlewnej. Dziś koła gospodyń wiejskich to organizacja stanowiąca 

liczącą się bazę samorządu rolniczego, która może podejmować szereg działań 

gospodarczych i społecznych na wsi. Aktywność zawodowa kobiet dotyczy wy-

konywanych przez nie funkcji, zarówno tradycyjnych (rola matki, gospodyni 

domowej, producentki rolnej), jak i współczesnych (organizatorki biznesu, dzia-

łaczki społecznej). 

Obecnie koła gospodyń wiejskich reprezentują interesy i działają na rzecz 

poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Program ich działal-

ności jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich 

rodzin oraz wsi i rolnictwa. W obecnych czasach jest stale dostosowywany do 

zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe treści i formy 

działania.  

Kółka rolnicze i ich związki oraz jednostki gospodarcze swoje zadania na 

wsi i w rolnictwie realizują głównie w trzech zakresach prowadzonej działalności: 

– reprezentowania potrzeb, ale i obrony interesów społeczno-zawodowych rol-

ników i ich rodzin wobec władz lokalnych oraz centralnych; 
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– pomocy w zakresie działalności organizatorskiej i społeczno-zawodowej, 

oświatowej i kulturalnej; 

– pomocy w działalności produkcyjnej i gospodarczo-organizatorskiej. 

 

W ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dzia-

łają obecnie: 22,5 tys. Kółek Rolniczych oraz 25,8 tys. Kół Gospodyń Wiej-

skich. Do Kółek Rolniczych należy: ponad 1, mln członków, w tym 857 tys. 

członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz ponad 3 tys. artystycznych zespołów lu-

dowych
29

. 

 

2. Związek Młodzieży Wiejskiej 

 

Tradycje działalności wiejskiego ruchu młodzieżowego w Polsce sięgają 

swymi korzeniami okresu zaborów i od tego czasu ruch ten przybierał różne 

formy organizacyjne. Istotnym krokiem prowadzącym do koordynacji rozpro-

szonych po wsiach, spontanicznych inicjatyw młodego pokolenia chłopów było 

powołanie w 1911 roku pisma dla młodzieży wiejskiej pod nazwą „Świt – Mło-

dzi idą”. W rok później (1912 r.) utworzone przez Adama Chętnika, Aleksandra 

Bogusławskiego i Antoniego Piątkowskiego czasopismo „Drużyna” patronowa-

ło pracy oświatowej i wychowaniu patriotycznemu wśród młodzieży chłopskiej. 

Niemalże równocześnie inicjatorzy nowego pisma powołali do życia Związek 

Młodzieży Wiejskiej, który był organizacją tajną, obejmującą swym zasięgiem 

głównie tereny Królestwa Polskiego. Koła młodzieży dla swej działalności znaj-

dowały oparcie w kółkach rolniczych. W połowie 1919 roku powołano Central-

ny Związek Młodzieży Wiejskiej (CZMW) jako odrębną organizację podpo-

rządkowaną CZKR. Związek swoją działalnością obejmował głównie tereny 

województw centralnych. Szybko rozrastały się jego szeregi, czego najlepszym 

potwierdzeniem jest fakt, że w 1928 roku istniało już 2, 5 tys. kół zrzeszających 

około 50-75 tys. członków. Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej koncentro-

wał swoją aktywność przede wszystkim wokół prac o charakterze oświatowo-

wychowawczym.  

Szczególne zasługi dla rozwoju wsi wniosła działalność Związku Mło-

dzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej – zwanego potocznie „Wici”. Ruch 

„wiciowy” przyspieszał proces dojrzewania obywatelskiego i politycznego mło-
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dzieży. Przez różne formy działalności kół „Wici” uczył młodych mieszkańców 

wsi współżyć w środowisku, pracować zespołowo, wyrabiał poczucie wzajem-

nego szacunku, równości, podnosił ich świadomość społeczną. Naczelnym za-

daniem „Wici” była troska o młodego człowieka, o związanie go z organizacją i 

ruchem ludowym, wychowanie na przyszłego działacza i ofiarnego patriotę, ak-

tywnego w walce o godne miejsce i rolę chłopów w państwie. „Wiciarze”  wiele 

uwagi przywiązywali do działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku 

wiejskim. Poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów, odczytów, świetlic, 

tworzenie zespołów samokształceniowych i amatorskich zespołów teatralnych 

rozbudzali w młodych mieszkańcach wsi ambicje i marzenia o wydźwignięciu 

wsi z biedy, o stworzeniu chłopom godnych warunków bytu i możliwości ucze-

nia się. Do ważnych osiągnięć Związku zaliczyć należy sukcesy w propagowa-

niu czytelnictwa. 

Wiciarze stawiali sobie za cel podniesienie prestiżu zawodu rolnika w 

świadomości społecznej. Upowszechniali wiedzę fachową w ramach Przysposo-

bienia Rolniczego. Organizując wystawy i kursy wśród członków kół „Wici” i w 

związkach sąsiedzkich, zachęcali nie tylko młodych chłopów do racjonalnego 

gospodarowania i współzawodnictwa w osiąganiu coraz lepszych plonów i efek-

tywniejszej hodowli. Niemałe sukcesy działacze „Wici” odnieśli także w dzie-

dzinie spółdzielczości, zwłaszcza społemowskiej, propagując i rozwijając na wsi 

różne jej formy. Kultywowali poczucie sprawiedliwości społecznej, równości 

obywatelskiej i godności chłopskiej. Znaczącą rolę odegrały w tym ideały wy-

chowawcze i metody kształcenia wypracowane przez Ignacego Solarza w Wiej-

skim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci Przeworskiej
30

.  

Po zakończeniu działań wojennych młodzież ZMW RP „Wici” był jedną 

z pierwszych organizacji, które reaktywowały swą działalność i nawiązując do 

programu i metod pracy z okresu międzywojennego, włączyła się w odbudowę 

Polski, zwłaszcza zagospodarowywanie ziem zachodnich. W roku 1945 ZMW 

RP „Wici” reprezentował znaczną jak na owe czasy siłę – zrzeszał w swych sze-

regach około pół miliona członków.  

Wiciarze  opracowali zasady polskiego agraryzmu. Agraryzm jest doktry-

ną społeczną i ruchem społecznym, głoszącym, że podstawą gospodar-

ki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy są 

według jej założeń najważniejszymi producentami dóbr materialnych. Dąży do 
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zwiększenia działań przyczyniających się do rozwoju oświaty na wsi i kultury 

ludowej, promujące hasło: chłop potęgą jest i basta
31

. 

W okresie okupacji niemieckiej działacze ZMW RP Wici zasilili tworzo-

ne Bataliony Chłopskie, natomiast członkinie Wici (tzw. Wiciarki), działały w 

Ludowym Związku Kobiet i Zielonym Krzyżu. W 1948 roku ZMW RP Wici, 

organizacja weszła w skład Związku Młodzieży Polskiej. Od roku 1957 następu-

je rekonstrukcja ZMW. Jego założycielem był w 1928 r. Ignacy Solarz – peda-

gog, twórca Uniwersytetów Ludowych. Związek Młodzieży Wiejskiej, rozwijał 

się bardzo dynamicznie, osiągając pod koniec 1957 roku prawie 112 tys. człon-

ków, w rok później zrzeszał już przeszło 190 tys. osób, zaś na przełomie lat 

1968 i 1969 był już milionową organizacją. Pod koniec istnienia liczył 1 mln 21 

tys. członków (dane z 1974 r.), z czego 236 tys. zorganizowanych było w kołach 

działających na terenie szkół. Do najliczniejszych organizacji wojewódzkich 

należały poznańska, warszawska i kielecka. Zdecydowaną większość członków 

ZMW w początkowym okresie jego istnienia stanowiły osoby pracujące wraz z 

rodzicami w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale już w latach siedem-

dziesiątych ta grupa stanowiła zaledwie trzecią część ogółu członków. Systema-

tycznie natomiast wzrastał odsetek dziewcząt w szeregach organizacji. W poło-

wie lat 1970 Związek skupiał w swych szeregach 26,1% mieszkającej na wsi 

młodzieży. 

Związek Młodzieży Wiejskiej stał się symbolem pracy organicznej, orga-

nizacji pragmatycznej i społecznikowskiej. Był przyjmowany z otwartością i 

postrzegany przez społeczność wiejską jako wyraz nowoczesności i postępu 

polskiej wsi. Taka wysoka ocena ZMW związana była z dorobkiem organizacji, 

masowością inicjatyw społecznych obejmujących wszystkie dziedziny życia wsi. 

Obecnie Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) jest organizacją działająca 

na terenie Polski skupiającą młodzież głównie ze wsi i małych miast. Liczy 

obecnie ok. 10 tys. członków. Członkowie Związku zrzeszeni są w kołach wiej-

skich, szkolnych oraz akademickich. Związek Młodzieży Wiejskiej działa na 

rzecz rozwoju młodzieży w dziedzinie edukacji z zakresu: dziedzictwa kulturo-

wego, przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska, turystyki i sportu, 

współpracy z samorządem. ZMW na terenie kraju realizuje wiele projektów fi-

nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z nich jest „Ak-
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tywni lokalnie – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji 

pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”
32

. 

Współcześnie ZMW nawiązuje do ideologii ruchu ludowego i „Wici” 

oraz etyki chrześcijańskiej. Najważniejszym zadaniem ZMW jest niesienie po-

mocy młodzieży w przygotowaniu się do osiągnięcia sukcesu zawodowego w 

nowych warunkach gospodarki rynkowej. Związek stwarza możliwości dosko-

nalenia zawodowego, prowadzi szkolenia dla bezrobotnych, niesie również po-

moc osobom niepełnosprawnym ze środowisk wiejskich. 

ZMW jest inicjatorem olimpiad i konkursów wiedzy o zasięgu ogólnokra-

jowym (Olimpiada Ochrony Środowiska, Olimpiada o Spółdzielczości, Konkurs 

Młodych Producentów Rolnych) realizowanych pod patronatem Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. Wiele uwagi poświęca edukacji młodzieży zmierzającej 

do poprawy stanu środowiska naturalnego, promując nowoczesne sposoby pro-

dukcji rolnej, w tym rolnictwo biodynamiczne i agroturystykę. 

Związek inspiruje działalność kulturalną w środowisku wiejskim poprzez 

organizację grup folklorystycznych, wernisaże plastyczne, warsztaty artystyczne 

dla młodych twórców pochodzących ze wsi. Co roku odbywa się Ogólnopolski 

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, w którym udział bierze kilka tysięcy osób. 

Prowadzi także bardzo szeroką akcję rozpowszechniania aktywnego wypoczynku 

wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Organizuje raj-

dy, wędrówki, wycieczki krajoznawcze, obozy, turnieje, spartakiady itp.  

Współpracuje z wieloma związkami młodzieżowymi w niemal wszystkich 

krajach europejskich i innych. Organizowane są wspólne spotkania, wymiana, 

kursy językowe, seminaria tematyczne, a także praktyki zawodowe. Od 1996 r. 

ZMW jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farme-

rów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również człon-

kiem Polskiej Rady Młodzieży
33

.  

Swoją działalnością Związek w znaczący sposób przyczynił się do awan-

su społeczno-zawodowego i oświatowego młodzieży wiejskiej. To właśnie ze 

Związkiem Młodzieży Wiejskiej wiąże się awans cywilizacyjny polskiej wsi i 

jej młodego pokolenia.  
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3. Ludowe Zespoły Sportowe 

 

Początki zorganizowanej działalności sportowej wśród ludności wiejskiej 

związane są z tworzonymi przed I wojną światową kołami młodzieży wiejskiej, 

inspirowanymi przez pismo „Drużyna”
34

. W okresie międzywojennym działal-

ność w zakresie kultury fizycznej na wsi prowadziły różne organizacje młodzie-

żowe, jak m.in. Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej (CZMW), CZMW 

„Siew”, Centralny Związek Młodej Wsi, Związek Młodzieży Ludowej i sekcja 

wiejska Związku Młodej Polski, Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej 

Polskiej „Wici”, Małopolski Związek Młodzieży przy Małopolskim Towarzy-

stwie Rolniczym, Wołyński ZMW, Wielkopolski ZMW
35

.  

Wiadomości na temat powstawania przy kołach młodzieży wiejskiej 

pierwszych Ludowych Klubów Sportowych pochodzą z początków lat dwudzie-

stych XX wieku. Staraniem CZMW przy pomocy Związku Polskich Związków 

Sportowych został utworzony w 1922 roku Nadwieprzański LKS
36

, składający 

się z członków kół młodzieży w Rykach
37

.  

Na szerszą skalę Ludowe Zespoły Sportowe rozwinęły się w Polsce do-

piero po 1945 roku. Pierwszy LZS powstał w Czarnowąsach na Opolszczyźnie i 

zarejestrowany został w 1946 roku
38

. W kwietniu 1952 roku z inicjatywy Głów-

nego Komitetu Kultury Fizycznej utworzono Zrzeszenie LZS
39

, poddane opiece 

Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”
40

. Po jej likwidacji w roku 1955 Zrze-

szenie LZS uzyskało samodzielność i wkroczyło w dynamiczny rozwój.  

Zrzeszenie LZS propagowało i upowszechniało na wsi aktywność fizycz-

ną poprzez masowe imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne.  Do 1989 roku 

wniosło znaczący wkład w rozwój kultury fizycznej i turystyki w Polsce
41

. 

Po transformacji ustrojowej pomimo regresu w pierwszych latach w licz-

bie ogniw i członków LZS miały nadal znaczący udział w rozwoju i upo-
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wszechnianiu sportu, a także szeroko rozumianej kultury fizycznej w środowi-

skach wiejskich poprzez organizowanie aktywności fizycznej i przeprowadzanie 

masowych imprez.  

Według statutu: „Celem Zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie 

kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska 

wiejskiego poprzez: upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, 

turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględ-

nieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warun-

ków w tym zakresie w oparciu o pomoc władz państwowych i samorządowych; 

współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży; czyn-

ny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju; 

uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego 

środowiska człowieka”
42

.  

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest dziś 

ską  organizacją – związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej. Prowadzi działal-

ność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. 

Do organizacji tej należy 16 zrzeszeń wojewódzkich, których członkami są 

gminne i powiatowe zrzeszenia LZS oraz kluby (w tym UKS/ULKS). 

Według danych z 2015 roku Krajowe Zrzeszenie LZS skupiało ponad 246 

tys. członków, z tego ponad 172 tys. to młodzież do lat 18. Członkowie Zrze-

szenia zorganizowani są w 7500 jednostkach (ogniwach), z czego 4845 to kluby 

sportowe z osobowością prawną. W 2015 roku  Zrzeszenie zorganizowało po-

nad 112 tys. imprez, w których wzięło udział około 5 mln uczestników. 

„Krajowe Zrzeszenie, wspólnie z zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, 

w ramach realizowanego systemu szkolenia sportowego młodzieży, każdego 

roku organizuje od 18 do 20 imprez mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów 

LZS walczą w różnych kategoriach wiekowych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, 

łucznicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze – wielu z nich to czołowi 

zawodnicy w kraju i na świecie. Organizuje również zgrupowania sportowe dla 

kadry Zrzeszenia w 8 dyscyplinach, wspiera działalność klubów programem 

WLKS (Wiodące Ludowe Kluby Sportowe) i OSSM (Ośrodki Szkolenia Spor-

towego Młodzieży). Kluby Zrzeszenia szkolą w 58 dyscyplinach sportowych 

tysiące młodzieży, która uczestniczy w systemie współzawodnictwa sportowego 

prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co roku w tym współza-

wodnictwie punkty zdobywa ponad 700 naszych klubów.  
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Nasza działalność opiera się na dziesiątkach tysięcy działaczy sporto-

wych, wolontariuszy, którzy często kosztem własnego czasu wolnego, kosztem 

rodziny z pasją oddają się działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. 

Wszędzie zabiegają o pomoc »na sport«. Sportowym i społecznikowskim bak-

cylem »zarażają« swoje dzieci. Takich elzetesowskich rodzin są tysiące. I to jest 

nasze dziedzictwo” – czytamy na stronie internetowej Zrzeszenia
43

. 

  

4. Wiejski amatorski ruch artystyczny 

 

W życiu kulturalnym wsi polskiej amatorski ruch artystyczny był 

zjawiskiem wyjątkowym. Wywarł poważną rolę w kształtowaniu świadomości 

narodowej i politycznej chłopów, a tym samym nowoczesnego narodu 

polskiego. Jego rozwój organizacyjny cechowały duża mobilność i dynamika. 

Młodzież zaangażowana w działalność kulturalno-oświatową była promotorami 

przeobrażeń zachodzących na wsi. Początki i rozwój organizacyjny 

amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce jest niezwykle trudny do 

odtworzenia ze względu na szczątkową dokumentacje źródłową.  

Najbardziej popularną formą amatorskiego ruchu artystycznego w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego był teatr ludowy, około 70% ogólnej liczby 

zespołów teatralnych w kraju działało wówczas na wsi.  

Głównym celem twórców społecznego ruchu artystycznego wśród 

ludności wiejskiej było obudzenie w masach poczucia piękna i wyzwolenie 

uzdolnień artystycznych i potrzeb estetycznych.  

Rozwój organizacyjny amatorskiego ruchu artystycznego uzależniony był 

od wielu czynników, między innymi poziomu życia kulturalnego wsi, 

warunków materialnych i socjalnych na wsi, tradycji kulturalnych 

poszczególnych miejscowości i regionów, infrastruktury kulturalno-oświatowej, 

mentalności społeczności wiejskiej, stopnia atrakcyjności i aktywności 

organizacji działających na wsi, działalności animatorów życia kulturalnego, 

wśród których szczególne miejsce zajmowali nauczyciele szkół powszechnych. 

Nie bez znaczenia było także zaplecze kulturalno-oświatowe (domy ludowe, 

świetlice, sceny stałe i ruchome, itp.) i finansowe. Amatorski ruch artystyczny 

odegrał on ważną rolę w wielu dziedzinach życia wsi. Niestety, zakres jego 

oddziaływania nie jest możliwy do ustalenia.  
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W 1907 roku rozpoczął swą działalność Związek Teatrów i Chórów 

Włościańskich we Lwowie. W odrodzonej Rzeczypospolitej, w roku 1919 w 

Warszawie powołano Związek Teatrów Ludowych. Z inicjatywy Jędrzeja 

Cierniaka w 1929 roku powstał w Warszawie Instytut Teatrów Ludowych, który 

inspirował i prowadził badania naukowe i działalność wydawniczą („Teatr 

Ludowy”), instruował i koordynował aktywność teatralną w większości 

regionów Polski.  

Autentyczny ruch kulturalny na wsi jedynie w niewielkim stopniu 

podlegał wpływom ideowym i artystycznym społecznych organizacji 

teatralnych, których naczelnym zadaniem była koordynacja amatorskiego ruchu. 

Decydujący wkład w jego rozwój wniosły organizacje młodzieżowe i 

ochotnicze straże pożarne. Czołowe miejsce wśród nich zajmowały: Katolickie 

Stowarzyszenia Młodzieży, Związek Strzelecki, Centralny Związek Młodzieży 

Wiejskiej „Siew” (od 1934 roku Centralny Związek Młodej Wsi) oraz Związek 

Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”
44

.  

Szczególną rolę w życiu kulturalnym i społecznym wsi okresu 

międzywojennego odegrała forma teatru ludowego propagowana przez Jędrzeja 

Cierniaka i Zofię Solarzową. Wiejski teatr amatorski, podobnie jak zawodowy, 

spełniał funkcje: sakralno-obrzędową, społeczno-wychowawczą, zabawową 

(reakcyjną) i estetyczną. Pierwsza z nich szczególnie silnie zaznaczyła się w 

dożynkach, sobótkach i weselach. W życiu wsi wyróżniała się funkcja 

rekreacyjna i społeczno-wychowawcza działalności amatorskiej.  

Teatr ludowy był swoistą szkołą edukacji historycznej, patriotycznej i 

obywatelskiej społeczeństwa, co szczególnie silnie zaznaczyło się w 

działalności organizacji młodzieży wiejskiej. Uczył poznawać dobre i złe strony 

życia, stawał się często źródłem głębokich refleksji natury etycznej, 

patriotycznej, religijnej, obywatelskiej i społecznej, powodował wewnętrzną 

metamorfozę poszczególnych osób, a nawet całych grup. W ludności gromadnie 

uczęszczającej na przedstawienia rodziły się nowe myśli i pragnienia pod 

wpływem akcji toczącej się na scenie.  

W wielu wsiach teatr ludowy był jedyną formą krzewienia sztuki i 

literatury pięknej, budził z apatii, niwelował nieufności międzypokoleniowe, a 

także wzajemne uprzedzenia między miastem a wsią. Był często impulsem do 
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rozpoczęcia systematycznej i planowej pracy kulturalno-oświatowej i 

organizacyjnej na wsi. Inspirował społeczność wiejską do podejmowania 

różnych akcji i działań. Początkował przeobrażenia zachodzące na wsi, 

popularyzował spółdzielczość i gromadne działanie, wzmacniał pozycję różnych 

organizacji społecznych w środowisku, podnosił kulturę życia towarzyskiego, 

łagodził obyczaje, rozwijał obowiązkowość i solidarność, budził 

zainteresowanie współczesnością, zbliżał do siebie narody zamieszkujące 

Polskę.  

Jak pisał prof. Stefan Józef Pastuszka, dla części młodego pokolenia wsi 

ten fenomenalny ruch kulturalny był ważkim czynnikiem umożliwiającym 

samorealizację, wcielenie w czyn ideałów, wzbogacał osobowość. W niektórych 

wsiach stał się elementem składowym życia chłopów, silnie wnikał przez to do 

obyczajowości oraz oddziaływał na upodobania artystyczne młodzieży, a nawet 

części starszego pokolenia, również uwrażliwiał na ludzkie nieszczęście
45

. 

Po drugiej wojnie światowej prace Instytutu Teatrów Ludowych zostały 

wznowione. W roku 1946 rozpoczęło działalność Towarzystwo Teatru i Muzyki 

Ludowej, w 1957 roku organizacja przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów 

Ludowych, a w 1962 roku – Związek Teatrów Amatorskich. Od roku 1971 

działa pod obecną nazwą – Towarzystwo Kultury Teatralnej, jako kontynuator 

swych poprzedników i ich prawny spadkobierca organizuje jeden z 

najcenniejszych przejawów kultury lokalnej – ruch teatrów wiejskich. 

Towarzystwo Kultury Teatralnej „pobudza aktywność środowisk 

wiejskich, wspiera nowe inicjatywy i poszukiwania twórcze, sprawuje pieczę 

merytoryczną, udziela organizacyjnego wsparcia. Na terenie całego kraju działa 

kilkaset wiejskich zespołów teatralnych, powstałych najczęściej z inicjatywy 

oddolnej i stanowiących wyraz potrzeb wyższego rzędu, szczególnego 

uwrażliwienia mieszkańców wsi i małych miast na tradycje regionalne. Teatry 

wiejskie są jednak przede wszystkim ekspozycją wspólnoty społecznej 

i unikatowych walorów kultury ludowej. Od roku 1984 zaznaczyła się 

w widowiskach teatralnych tendencja do rekonstruowania minionego życia 

na wsi, obrzędów rodzinnych, zwyczajów dorocznych, zajęć domowych. 

Inscenizacje te przybliżają widzom etnograficzną specyfikę kultury lokalnej, 

m.in. gwarę, repertuar wokalny, taniec i grę na instrumentach, co w kontekście 
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niepowtarzalnej atmosfery przedstawienia, dialogów, spontanicznych zachowań, 

podnosi atrakcyjność przekazu”
46

. 

Amatorski ruch artystyczny rozwija swoją działalność w ramach 

działających na obszarach wiejskich organizacji młodzieżowych, kółek 

rolniczych, kół gospodyń wiejskich, a także ochotniczych straży pożarnych. 

Wiele zespołów amatorskich osiągnęło bardzo wysoki profesjonalizm, jak np. 

orkiestry strażackie.  

 

5. Ochotniczy ruch strażacki 

 

Rola ochotniczych straży pożarnych w życiu społeczeństwa wiejskiego 

nie ograniczała się nigdy wyłącznie do gaszenia pożarów. OSP to także ogrom-

ny ruch społeczno-kulturalny. Straże ochotnicze wrosły zwłaszcza w środowi-

sko wiejskie. Przetrwały, służąc całemu społeczeństwu, najtrudniejsze okresy w 

dziejach narodu polskiego: zabory, okupację hitlerowską, okres prześladowań 

stalinowskich i PRL, niosące ograniczenie związkowej działalności.  

Doniosłą ideą w ruchu strażackim zawsze było dążenie do jedności ruchu 

strażackiego. Ma ona charakter ponadczasowy. To podstawa bezpieczeństwa 

obywateli naszego kraju, „pod mundurem strażackim znikają różnice stanowe, 

społeczne, cichną waśnie partyjne, milknie prywata, bo strażak to przede 

wszystkim obywatel, z dobrej woli karnie pełniący służbę pod obranym sztanda-

rem z hasłem dobra ogółu”
47

.  

Strażacy pełnili swe obowiązki w ratowaniu życia i mienia, niejednokrot-

nie oddając życie w służbie. Skutecznie łączyli też mieszkańców swoich miej-

scowości wokół spraw samopomocowych. Godnie służyli ludziom i Ojczyźnie 

w myśl zawołania: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Tej pięknej tradycji 

byli i są wierni.  

Zorganizowany i w pewnym stopniu sformalizowany rozwój ochotnicze-

go pożarnictwa rozpoczął się pod zaborami, w drugiej połowie XIX wieku. 

Największe swobody obywatelskie mieli Polacy w zaborze austriackim, gdzie 

ustawa o stowarzyszeniach z 15 listopada 1867 roku dawała praktycznie szero-

kie możliwości dla nieskrępowanego powstawania stowarzyszeń ogniowych. 

Liberalne władze austriackie już w 1875 roku zezwoliły na utworzenie związku 

strażackiego we Lwowie zrzeszającego ochotnicze straże na polskich terenach. 
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Na tym obszarze pierwsze straże powstały w Krakowie (1864 r.), Gródku Jagiel-

lońskim, Tarnowie, następnie w Wadowicach, Mielcu, Włodzimierzu Wołyń-

skim, Lwowie i Stanisławowie.  

Stosunkowo szybki rozwój gospodarczy w zaborze pruskim obejmował 

wyłącznie środowiska niemieckie, przy ogromnym nastawieniu na germanizację 

ludności polskiej. W roku 1845 powstało Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe 

w Poznaniu przekształcone w 1877 roku w zawodową straż pożarną. Następne 

ochotnicze straże utworzono w Lesznie w 1847 roku, we Wronkach w 1857 ro-

ku. Kolejne powstały w Brodnicy, Stargardzie Gdańskim i Toruniu, Chojnicach, 

w Chełmży, Głubczycach, Gliwicach, w Mysłowicach, Katowicach i Chorzowie.  

Na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim dochodziło także do pew-

nych przemian społecznych i gospodarczych, ale w znacznie wolniejszym tem-

pie niż na ziemiach wchodzących w skład Prus (następnie Niemiec), jednakże 

zdecydowanie przewyższającym rozwój najbiedniejszego zaboru austriackiego. 

Władze carskie z ogromnymi oporami zezwalały w Królestwie Polskim po 1863 

roku na zakładanie tzw. Towarzystw Ochotniczej Straży Ogniowej (Kalisz 

1863). W wyniku starań lokalnych społeczności powstawały kolejne straże og-

niowe: w Częstochowie, Kielcach, Koninie, Turku i w Zgierzu. 

Na początku XX wieku na terenie zaboru rosyjskiego podejmowano sze-

reg prób zjednoczenia ochotniczych straży. Pomimo braku zgody władz carskich 

doszło do spotkań i zjazdów strażackich w Łowiczu, Częstochowie, Włocławku, 

Grójcu. W trakcie I wojny światowej, w 1916 roku w Warszawie doszło do 

zjednoczenia ochotniczych straży zaboru rosyjskiego. Na czele utworzonego 

wówczas Związku Floriańskiego stanęli polscy liderzy strażaccy – Bolesław 

Chomicz i Józef Tuliszkowski
48

. 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku rozpoczęło nowy etap w dziejach 

państwa polskiego. Lata 1918-1921 to okres walk o polską państwowość i jej 

granice. Ochotnicze pożarnictwo podjęło w tym czasie wysiłek zjednoczenia 

ruchu pod jednym sztandarem i komendą. 

Począwszy od sierpnia 1914 roku strażacy walczyli w Legionach Pol-

skich, należeli do polskich organizacji niepodległościowych. Szczególnie uak-

tywnili się członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, do której należało wielu 

druhów strażackich. W październiku i w listopadzie 1918 roku ochotnicze straże 

ogniowe, współdziałając z Polska Organizacją Wojskową, wzięły udział w roz-

brajaniu wojsk okupacyjnych niemieckich i austriackich. Polscy strażacy ak-
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tywnie uczestniczyli w walkach o utrzymanie w polskich rękach terenów Pomo-

rza Nadwiślańskiego, walczyli w powstaniu wielkopolskim, powstaniach ślą-

skich i w obronie Lwowa oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.  

Po zakończonej wojnie i umocnieniu niepodległości przyszedł czas na 

zjednoczenie ruchu strażackiego, posiadającego różnorodne reprezentacje two-

rzone w ramach zaborów. 8 września 1921 roku do katedry św. Jana w Warsza-

wie przybyły liczne delegacje związków strażackich z całego kraju. 3 690 dele-

gatów, reprezentujących 742 ochotnicze straże pożarne, uczestniczyło w uroczy-

stej mszy św., później miały miejsce dwudniowe obrady Zjazdu, uwieńczone 

zjednoczeniem ruchu strażackiego.  

Proces zjednoczenia Związku Straży Pożarnych RP trwał praktycznie do 

II Zjazdu, obradującego w Warszawie w dniach 15-17 sierpnia 1924 roku w auli 

Politechniki Warszawskiej. W toku integracji scaliło się w ramach Związku: 711 

straży ze Związku Floriańskiego, 255 ze Związku Małopolskiego (lwowskiego), 

266 ze Związku Krakowskiego, 150 ze Związku Wielkopolskiego, 54 ze Związ-

ku Pomorskiego, 67 ze Związku Lubelskiego, 35 ze Związku Wileńskiego, 398 

ze Związku Łódzkiego, 576 z Małopolskich Kółek Rolniczych. Pod jednym 

sztandarem patrona straży św. Floriana zgromadzili się strażacy ochotnicy ze 

straży dworskich, kolejowych, zawodowych, harcerskich, fabrycznych.  

Na ponad 3 100 jednostek strażackich w 1924 roku najliczniejsze były 

straże ochotnicze. W 2 874 strażach działało 100 tys. strażaków. 13 marca 1934 

roku przyjęta została ustawa o ochronie przed pożarami i innymi klęskami, nor-

mując i ujednolicając całokształt organizacji ochrony przeciwpożarowej na tere-

nie Rzeczypospolitej
49

. Do wybuchu wojny Związek Straży Pożarnych RP, dzia-

łający jako stowarzyszenie wyższej użyteczności, odpowiedzialny był za orga-

nizację obrony przeciwpożarowej, a za pośrednictwem swych okręgów woje-

wódzkich i oddziałów powiatowych sprawował nadzór nad całokształtem prac 

straży pożarnych, z zachowaniem określonej w statucie ich autonomii we-

wnętrznej. 

Po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku polscy strażacy sta-

nęli w obronie ojczyzny, prowadząc walkę z pożarami miast i wsi. Szczególną 

kartę w historii OSP, dzięki swemu bohaterstwu i poświęceniu, zapisała War-

szawska Straż Ogniowa i inni strażacy biorący udział w obronie płonącej stoli-

cy. Wielu strażaków swoje męstwo i oddanie przypłaciło życiem.  
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Na bazie istniejącej struktury ochrony przeciwpożarowej polscy oficero-

wie pożarnictwa powołali w grudniu 1939 roku strażacką organizację podziem-

ną „Skała”, prowadzącą różne formy działalności i współpracy z innymi forma-

cjami konspiracyjnego podziemia. Polskie straże pożarne uratowały wielu mło-

dych ludzi zagrożonych aresztowaniami lub wywózką do Rzeszy, często wciela-

jąc ich do swoich szeregów. Do specyficznych dla „Skały” form walki z nie-

mieckim najeźdźcą należały akcje dywersyjno-sabotażowe, polegające na pozo-

rowanym gaszeniu pożarów obiektów o strategicznym lub militarnym znaczeniu 

dla Niemców, tak by ogień skutecznie się rozprzestrzenił i przyniósł jak naj-

większe straty okupantowi. 

Strażacy podjęli także walkę w Powstaniu Warszawskim. Uczestniczyli w 

obronie ludności i miasta podczas planowych, systematycznych podpaleń do-

mów przez wojska hitlerowskie, które celowo używały ognia w akcji ekstermi-

nacyjnej polskiej ludności. Wielu członków straży pożarnych walczyło z bronią 

w ręku w liniowych oddziałach powstańczych. W Powstaniu Warszawskim zgi-

nęło ponad 120 strażaków
50

.  

Po zakończeniu II wojny światowej ochotnicze straże pożarne, choć z pew-

nymi trudnościami powróciły do normalnej służby społeczeństwu; ostatecznie 

zachowały samorządny, demokratyczny i ochotniczy charakter. Kultywowano w 

nich nadal chrześcijańskie tradycje. Po transformacji ustrojowej w roku 1989 na 

bazie ruchu solidarnościowego odbudowała się i umacniała jedność OSP, a tak-

że siła ich reprezentacji – Związku OSP RP
51

. Strażak, ratownik, a dalej lider w 

zespole – drużynie strażackiej, to szczególna rola społeczna. Każda drużyna 

strażacka ma swoją specyfikę i podmiotowość, a zarazem stanowi integralną 

część Związku. Całość organizacji spajają jej liderzy. Począwszy od pierwszych 

form pomocowych ratownikami (strażakami) byli ludzie cieszący się charyzmą, 

których charakteryzowało wysokie poczucie więzi ze społeczeństwem i odpo-

wiedzialność za jego egzystencję i rozwój. Dzisiejsze oblicze i formy działalno-

ści ochotniczych straży pożarnych są wypadkową występujących współcześnie 

zagrożeń oraz tradycji przekazywanej i rozwijanej przez kolejne pokolenia
52

.  

Obok podstawowych zadań wynikających ze strażackiej powinności w li-

kwidowaniu zagrożeń i przeciwdziałaniu im OSP wykazują wiele aktywności na 
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wielu płaszczyznach życia społecznego wsi. Są animatorami aktywności spor-

towej, działalności kulturotwórczej, a także kulturalno-wychowawczej i amator-

skiego ruchu artystycznego. Zawody strażackie są formą bojowego szkolenia 

strażaków przebiegającego w sposób intensywny przy zachowaniu warunków 

bezpieczeństwa. Ćwiczenia to niezbędna codzienność Ochotniczych Straży Po-

żarnych. Zawody to okazja do zaprezentowania swej sprawności działania i po-

zyskanie do szeregów nowych ochotników.  

Prekursorami pożarniczych zawodów sportowych były ochotnicze straże 

w Galicji. Statut Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Króle-

stwie Galicji i Lodomerii przyjęty na zjeździe w 1875 roku nakładał na stojącą 

na czele Związku w Galicji Kierowniczą Radę Zawiadowczą obowiązek organi-

zowania w czasie zjazdów krajowych „popisów gimnastyczno-pożarniczych”. 

Celem tego przedsięwzięcia miało być podnoszenie umiejętności z zakresu tech-

niki pożarniczej i sportowej. W zaborze rosyjskim zawody sportowe organizowa-

no natomiast w czasie lokalnych i regionalnych spotkań strażackich. Zawody i 

pokazy sportowo-pożarnicze stawały się wówczas pretekstem do narad w związ-

ku z carskim zakazem tworzenia związku strażackiego na ziemiach polskich. 

Działalność kulturotwórcza oraz kulturalno-wychowawcza to bardzo 

istotny instrument budowania więzi organizacyjnej OSP. Polega na upowszech-

nianiu i przekazywaniu otoczeniu własnych norm, wartości wzorów zachowań 

przejętych z tradycji i powstałych w toku współdziałania członków organizacji. 

Na przestrzeni lat ruch strażacki, a także poszczególne drużyny OSP wykształci-

ły własną obyczajowość, będącą dziś niejednokrotnie już tradycją tego szlachet-

nego ruchu. Przekazywanie treści kulturowych odbywa się w bezpośrednich i 

nieformalnych kontaktach starszego pokolenia strażaków i młodzieży strażac-

kiej. Przykładem są pokazy strażackiej sprawności, zawody, konkurencje spor-

towe. Od 1968 roku uczestniczą w nich także kobiety. Obecnie na szczeblu kra-

jowym przeprowadza się zawody w wielu dyscyplinach. Niezmiernie widowi-

skowe są organizowane od 2001 roku w powiecie kościańskim (woj. wielkopol-

skie) Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Sikawki nigdy nie zniknęły ze stra-

żackiego wyposażenia. Stały się elementem tradycji pięknie kultywowanej w 

wielu regionach Polski.  

W amatorskim ruchu artystycznym Ochotniczych Straży Pożarnych – ob-

ok blisko 250 zespołów scenicznych grup teatralnych, obrzędowych itp. – 

szczególne miejsce od lat zajmują orkiestry strażackie. Wspólne granie stało się 

strażacką specjalnością i dzisiaj jest ponad 800 zespołów znanych z uczestnic-
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twa w największych uroczystościach w kraju i za granicą. Do najbardziej zna-

nych należą wspólne występy orkiestr w Wadowicach, Licheniu, Krynicy, Su-

chowoli
53

.  

W życiu strażaków ważną rolę odgrywa także duszpasterstwo określane 

jako służba dla strażaków i ich rodzin oraz wspieranie ich w trudnej pracy za-

wodowej. Służba ochotników jest szkołą sumienia obywatelskiego, patriotyzmu, 

demokracji i samorządności. Z synowską wdzięcznością wspomina się w ochot-

niczych strażach pożarnych słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 

1984 roku: „To wy najpiękniej wypełniacie przykazanie miłości i tradycję 

chrześcijańską. Bo to wy wzorem świętego Floriana służycie bliźniemu najlepiej 

jak potraficie”.  

Ochotnicze straże pożarne w minionym okresach dziejów polskich były 

szkołą samorządności, broniły swą organizację i wiejskie społeczności przed 

funkcjonariuszami centralizmu i obcych wzorców
54

. 

Ważną dziedziną działalności OSP jest kultywowanie strażackiej historii i 

tradycji. Na kolejnych szczeblach Związku wielu lat funkcjonują komisje histo-

ryczne. Wśród działaczy polskiego pożarnictwa panuje przekonanie, że chlubne 

karty, jakie zapisali strażacy w dziejach naszej państwowości, są wartością na-

rodu i muszą na zawsze pozostać w świadomości społecznej.  

Działalność dokumentacyjno-kronikarska ochotniczego pożarnictwa to 

utrwalanie dziedzictwa przeszłości, w dalszym ciągu twórczo wzbogacanego o 

dorobek kolejnych pokoleń. Dzięki zapisom kronikarskim można poznać te 

czynniki, które przez lata kształtowały techniczne, ale i kulturowe oblicze dane-

go środowiska społecznego. O przywiązaniu do własnych dziejów świadczą 

prowadzone wielkim wysiłkiem przez strażaków 30 muzeów oraz skromniej-

szych w wyrazie ponad 1100 izb pamięci i tradycji
55

, a także liczne publikacje 

monograficzne, konkursy na kroniki i wspomnienia strażackie, turnieje wiedzy 

pożarniczej. Zbiorową i indywidualną pamięć wzbogacają uroczyście obcho-

dzone jubileusze
56

. 

W naszym kraju strażacy byli i nadal pozostają dużą grupą zawodową o 

specyficznym charakterze. Dodatkowo jest ona stale powiększana o liczniejsze 

szeregi strażaków – ochotników. W związku z odrębnością ich zawodu od po-
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nad stu lat fachowa prasa strażacka towarzyszy strażakom i sympatykom pożar-

nictwa w służbie i życiu. Zmieniały się tytuły, szaty graficzne, winiety, ale cel 

pism był stale ten sam – służba i pomoc środowisku w rozwiązywaniu jego za-

wodowych problemów. Prasa strażacka ukształtowała się jako istotny element 

łączności między strażami, umacniający patriotyczną postawę szeregów strażac-

kich
57

. 

Wiek XXI to czas budowy społeczeństwa informacyjnego. To wprowa-

dzanie także do użytku PSP cyfrowych interaktywnych technologii komunikacji, 

takich jak regionalne systemy ostrzegania, media społecznościowe. Związek od 

lat wszechstronnie współpracuje z Polskim Radiem i Telewizją Polską, szcze-

gólnie w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 

powszechnego, działań prewencyjnych popularyzujących ochronę przeciwpoża-

rową, działalności ratowniczej ochotniczych straży pożarnych, pożarniczego 

wychowania dzieci i młodzieży, amatorskiego ruchu artystycznego, a także in-

nych form pracy Związku w kraju i aktywności międzynarodowej. 

Obecnie Związek Ochotniczych Straży Pożarniczych Rzeczypospolitej 

Polskiej to największe i najliczniejsze stowarzyszenie w kraju, skupiające ponad 

700 tys. czynnych strażaków (w tym liczny udział w szeregach strażackich ko-

biet i młodzieży) i kilkanaście tysięcy remiz. Podobnie jak przed stu laty, tak i 

dziś remiza strażacka na wsi czy w małym miasteczku jest najczęściej głównym 

ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego i towarzyskiego. O wielkiej roli stra-

żackiej braci w społecznościach lokalnych mówi również tłumny udział całych 

wsi w uroczystościach święcenia strażackich sztandarów, w obchodach kolej-

nych jubileuszy poszczególnych straży i dorocznych świętach w dniu patrona 

strażaków – św. Floriana.  

 

6. Uniwersytety Ludowe 

 

Uniwersytet Ludowy jest placówką edukacji obywatelskiej, której założe-

nia oparto na skandynawskich, głównie grundtvigiańskich, tradycjach. Jest to 

pozaszkolna, autonomiczna placówka, w większości z internatem, realizująca 

ideę holistycznego kształcenia i uczenia się przez całe życie; oparta na upodmio-

towieniu wszystkich partnerów interakcji edukacyjnej, „żywym słowie” 

i samorządności wychowanków. Przez dziesięciolecia uniwersytety ludowe 
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związane były ze środowiskami wiejskimi, dziś są adresowane w wielu krajach 

także do szerszych kręgów odbiorców. 

Idea uniwersytetów ludowych zapoczątkowana została w Danii w XIX 

wieku przez Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga
58

. Jego hasło „Szkoły dla 

Życia” doskonale wpisało się w ideę uniwersytetów ludowych. Głównymi ich 

celami miało być: 

 wychowanie obywatelskie i rozbudzanie świadomości międzykulturowej, 

 przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, 

 propagowanie wiedzy o kraju i regionie, 

 edukacja środowiskowa, 

 szerzenie nowoczesnej oświaty rolniczej, 

 szeroko rozumiana animacja społeczno-kulturalna środowisk lokalnych
59

. 

Od XIX wieku nastąpiły liczne zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetów 

ludowych, choć sama idea wciąż nawiązuje i sięga do tradycji. Uniwersytety 

ludowe z jednej strony czerpią inspiracje z początków ich istnienia, z drugiej ‒ 

są bardzo elastyczną formą edukacyjną, która doskonale dostosowuje się do po-

trzeb edukacyjnych konkretnych środowisk. Uniwersytety ludowe wykazują ści-

sły związek z sytuacją społeczną i polityczną w danym kraju; poza Skandynawią 

rozwinęły się głównie w Niemczech i Polsce.  

Podstawowym celem „Szkół dla Życia” miało być oświecenie wszystkich 

warstw społecznych narodu. Koncepcja takiej właśnie szkoły nie została niestety 

zrealizowana. Zwolennicy koncepcji Grundtviga stali się jednak promotorami 

instytucji oświatowych przeznaczonych głównie dla ludności wsi. Wcielając w 

życie idee, pomysłodawcy doprowadzili do powstania instytucji, które z czasem 

nazwano uniwersytetami ludowymi. Z czasem placówki te przyczyniły się do 

wprowadzenia kultury ludowej do kultury narodowej, dzięki czemu uczyniły ją 

równoważną kulturze miejskiej – kulturze elit intelektualnych.  

Na polski ruch uniwersytetów ludowych znaczący wpływ wywarł pier-

wowzór duński
60

, przy czym wyraźnie zaznaczają się dwa nurty rozwojowe: ka-

tolicki i świecki. Pierwszy z nich w dużej mierze nawiązuje do koncepcji ks. 

Antoniego Ludwiczaka, drugi ‒ inż. Ignacego Solarza
61

.  
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Pierwsze uniwersytety ludowe na ziemiach polskich zaczęły powstawać 

w zaborze rosyjskim. Symboliczną datą, uważaną za rozpoczęcie działalności 

tychże placówek, jest rok 1900, w którym nastąpiło otwarcie fermy ogrodniczej 

w Pszczelinie. Kierownikiem szkoły była Jadwiga Dziubińska (działacze sku-

pieni wokół pisma „Zaranie” wspomagali J. Dziubińską moralnie, jak również 

finansowo). Zadaniem placówki, poza przygotowaniem słuchaczy do nowocze-

snego gospodarowania na roli, było również wychowanie przyszłych przywód-

ców społeczności lokalnej, co należało dobrze ukrywać przed władzami carski-

mi. Pod wpływem haseł oświatowych rewolucji 1905 r. w placówce zwiększono 

nacisk na przedmioty ogólnokształcące. Wielką wagę przywiązano też do pracy 

samokształceniowej, która odbywać się miała za pomocą literatury oraz krótkich 

kursów. Szkoła w Pszczelinie może być zatem uznana za pierwszą placówkę 

oświatową posiadającą charakterystyczne cechy uniwersytetów ludowych
62

. Po 

rozkwicie idei tychże placówek nastąpił okres I wojny światowej, która znacznie 

ograniczyła działalność organizacji i instytucji oświaty niezależnej na wsi. 

Największe znaczenie w dziejach polskich uniwersytetów ludowych 

przypisuje się okresowi dwudziestolecia międzywojennego. W owym czasie 

bowiem na ziemiach polskich funkcjonowała duża liczna tego typu placówek, w 

których realizowano setki konkretnych działań edukacyjnych mających na celu 

przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Realizowano zatem tak ważne ha-

sło „Szkoły dla Życia” Grundtviga. 

Do najbardziej znanych i znaczących uniwersytetów ludowych działają-

cych w okresie międzywojennym zaliczyć można m.in.
63

:  

- pierwszy uniwersytet ludowy (UL) otwarto w Dalkach w 1921 r., a jego pierw-

szym kierownikiem był ks. Antoni Jan Ludwiczak;  

- UL w Odolanowie otwarty w 1927 r., którego kierownikiem i założycielem był 

Karol Krajewski; 

- UL w Zagórzu otwarty w 1926 r., których kierownikiem był również ks. Anto-

ni Jan Ludwiczak; 

- UL w Szycach otwarty w 1924 r. prowadzony do 1931 r. przez Ignacego Solarza  

- UL w Michałówce (1932), w Różynie (1935), w Małyńsku (1939);  
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- UL im. Władysława Orkana w Gaci koło Przeworska (1932), gdzie swą pracę 

kontynuował  Ignacy Solarz.  

Osoba Ignacego Solarza zasługuje na szczególną uwagę, chociażby dlate-

go, że przez wielu uważany jest za głównego twórcę polskiego wzoru uniwersy-

tetu ludowego ‒ Uniwersytetu, który związany był z ruchem społeczno-

wyzwoleńczym chłopów oraz który nawoływał i propagował wzmocnienie roli 

ludności wiejskiej w życiu państwa i narodu. Ignacy Solarz dążył do przygoto-

wania młodzieży wsi do korzystania z dorobku kulturalnego narodu oraz rozbu-

dzenia „sił twórczych” środowiska wiejskiego
64

.  

Po drugiej wojnie światowej powstał Mazurski Uniwersytet Ludo-

wy działający w latach 1945-1950 i 1957-1960 oraz Warmiński Uniwersytet 

Ludowy (1946-1950)
65

. Ludzie, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z 

tego rodzaju uniwersytetami podkreślali, że były to placówki, które dzięki swej 

elastyczności nie tylko kształciły, ale również wychowywały swoich podopiecz-

nych na ludzi wartościowych, rozumnych obywateli i na ludzi aktywnych spo-

łecznie.  

Współczesne uniwersytety ludowe pełnią lokalnie bardzo ważną funkcję. 

Rozwijają one świadomość edukacyjną oraz obywatelską członków społeczno-

ści lokalnych. 

 

6.1. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych66
 

 

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Rzeczpospolitej Polskiej (TUL 

RP) wiąże swoje powstanie z działalnością uniwersytetów ludowych najpierw w 

okresie II Rzeczypospolitej, potem po wojnie, w Polsce Ludowej i wreszcie w 

okresie transformacji ustrojowej w 1981 roku. Towarzystwo organizowało zaw-

sze swą działalność, zarówno tą najstarszą, jak i współczesną, wokół fundamen-

talnych idei, jakie przyświecały uniwersytetom ludowym. Te idee wyrażają sło-

wa Ignacego Solarza: „Wiejski uniwersytet ludowy – chce uczynić z chłopa 

człowieka samodzielnej myśli indywidualnej, pragnie, by chłop pozbył się du-

szy pańszczyźnianej, a obudził w sobie tę drugą, drzemiącą, uczynił ją wolną, 
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czującą swą godność, równość społeczną, świadomą swych wartości i chłop-

skich zadań”. Główne więc treści i cele działalności TUL RP zawarte są w zasa-

dach etyki społecznej, w tworzeniu wspólnoty i więzi międzyludzkich, pielę-

gnowaniu tradycji i krzewieniu kultury lecz również potrzebie reedukacji tych 

postaw które są wynikiem lęków, stereotypów myślenia występujących na wsi
67

.  

Zarówno uniwersytety ludowe jak i Towarzystwo Uniwersytetów Ludo-

wych RP realizowanej przez siebie wizji rozwoju wsi spełniały ważne funkcje, 

nie tylko wychowawcze, ale również społeczne i kulturotwórcze. Wspomagały 

proces uspołecznienia młodego pokolenia wsi, przyczyniając się do podnoszenia 

poziomu kultury zdrowotnej, moralnej i obyczajowej wsi. Rozwijały u młodzie-

ży wiejskiej potrzebę społecznego działania na rzecz wsi i uczestniczenia w 

tworzeniu kultury ludowej. Uczyły mądrego i odpowiedzialnego oraz satysfak-

cjonującego, wyzwalającego z kompleksów niższości wobec miasta, uczestnic-

twa w kulturze narodowej, przeciwdziałając w ten sposób próbom wykluczenia 

społecznego młodzieży wiejskiej. Wskazywały, że wychowanie ma znaczenie 

nie tylko dla rozwoju jednostki ludzkiej, ale warunkuje, przyspiesza lub opóźnia 

rozwój cywilizacyjny, kulturalny, społeczny i ekonomiczny społeczeństwa.  

W UL-ach okresu II Rzeczypospolitej dominował nurt ideologii chłop-

skiej. W tym czasie powstało 26 internatowych uniwersytetów ludowych. Cha-

rakterystyczne dla tego nurtu były szczególnie dwie placówki – uniwersytety 

ludowe prowadzone przez małżeństwo Ignacego i Zofię Solarzów. Pierwszy z 

nich, działający w latach 1924-1931 w Szycach koło Krakowa, został założony 

przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych, drugi działał w 

Gaci koło Przeworska w latach 1932-1939, założony jako Spółdzielnia Uniwer-

sytetów Wiejskich przez Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Obie pla-

cówki mocno oddziaływały na cały szereg innych UL-ów związanych z ruchem 

ludowym, szczególnie zaś ze ZMW RP „Wici”. Adekwatność do potrzeb, czasu 

oraz siła ideowo-wychowawczego oddziaływania koncepcji UL Solarza tkwiła 

w umiejętności zbudowania pomostu między kulturą ludową chłopską a kulturą 

narodową i otwarciu perspektywy wejścia młodzieży wiejskiej w życie społecz-

ne narodu bez konieczności zrezygnowania z utraty własnej tożsamości i poczu-

cia „godności chłopa”.  
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Okres II wojny światowej w latach 1939-1945 wiąże się z dynamicznym 

rozwojem wśród ludności wiejskiej ruchu oporu przeciw okupacji hitlerowskiej. 

Po II wojnie światowej pracę uniwersytetów ludowych kontynuuje Towarzy-

stwo Uniwersytetów Ludowych. Pierwszym Prezesem Zarządu Krajowego TUL 

został Feliks Popławski. Był on gorącym orędownikiem idei grundtvigowskich, 

które pragnął realizować w praktyce. Niestety nie udało się to w pełni ze wzglę-

du na narastające przeciwności natury politycznej. F. Popławski stał na stanowi-

sku, że Towarzystwo powinno pełnić w środowisku wiejskim funkcję społecz-

no-wychowawczą, a w szczególności powinno dążyć do gruntownych przeobra-

żeń wsi. Członkowie TUL czuli się spadkobiercami dorobku polskich uniwersy-

tetów ludowych, ich myśli ideowo-pedagogicznej wykreowanych przez I. Sola-

rza. Szyce i Gacka Górka odegrały w tej tradycji rolę dominującą. Zaraz po 

wojnie odradza się sieć 78 stacjonarnych Uniwersytetów Ludowych. Z danych 

zawartych w Księdze Protokołów z lat 1945-1948 wynika, że w 1948 roku UL 

posiadały 212 ośrodków przeznaczonych na swoją działalność, z czego 91 zo-

stało przejętych przez lokalne TUL RP, a 121 znajdowało się czasowo w dyspo-

zycji administracji rolnej. Jesienią 1945 roku TUL RP liczyło 132 członków, w 

następnym roku było ich 203 (w tym 17 osób prawnych), a w 1947 roku liczba 

członków wynosiła 256 (w tym 28 osób prawnych). Lokalnych towarzystw 

uniwersytetu ludowego było w 1946 roku 57, w następnym roku liczba ich 

wzrosła do 79, w 1948 roku zaś wynosiła 91. W czasie pierwszych trzech lat po 

zakończeniu wojny oprócz licznie powstających uniwersytetów ludowych, po-

wstało 19 szkół pracy społecznej, ponad 1,5 tysięcy domów społeczno-

oświatowych, przeszło 4,5 tysięcy świetlic, prawie 1 tysiąc zespołów zorgani-

zowanego czytelnictwa, więcej niż 0,5 tysiąca zespołów samokształceniowych. 

Równie istotne znaczenie miał również rozwój bibliotek oraz amatorski ruch 

teatralny, śpiewaczy i muzyczny, pod opieką Związku Teatrów i Chórów Ludo-

wych. Działalność ta zapoczątkowana w uniwersytetach ludowych w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie kultywowana i pielęgnowana 

przez Z. Solarzową, w dużej mierze przyczyniła się do powstania po wojnie 

wiejskich klubów, świetlic i domów kultury, a przede wszystkim teatru. „Teatr z 

pieśni”, prowadzony przez Zofię Solarzową był w owym czasie czymś zupełnie 

nowym.  

Po reorganizacji polskich towarzystw oświatowych w grudniu 1948 roku, 

internatowe uniwersytety ludowe zostały przekazane Związkowi Samopomocy 

Chłopskiej i ulegały stopniowej likwidacji. W ten sposób druga tak zwana reor-
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ganizacja towarzystw oświatowych położyła kres nie tylko samemu Towarzy-

stwu Uniwersytetów Ludowych RP, ale również wszystkim rozwijającym się 

żywiołowo internatowym uniwersytetom ludowym. Atak na uniwersytety ludo-

we był prawdziwym ciosem dla wychowanków i nauczycieli. W 1949 r. było już 

po przemianach w ruchu młodzieżowym. Nie istniały już „Wici”. Nie istniało 

już TUL i TUR. Utworzono TURiL, w którym nie pozostało prawie nic z idei 

„solarzowych uniwersytetów ludowych”. Dopiero czas transformacji ustrojowej 

w 1981 roku dał szansę działalności TUL typu grundtvigowskiego i solarzo-

wych idei.  

TUL dążyło do tworzenia na wsi sieci domów społeczno-ludowych; stwa-

rzając w ten sposób odpowiednie warunki pracy dla organizowania świetlic, bi-

bliotek oświatowych, czytelni, zespołów samokształceniowych, teatrów, zespo-

łów muzycznych, kursów dokształcających itp. Za podstawową komórkę  pracy 

TUL uważano zespoły ludzkie, złączone ściśle więzią wspólnej ideologii spo-

łecznej. Zwracano uwagę na niedostatki rozwoju szkolnictwa wiejskiego i po-

stulowano włączenie do zadań TUL działania na rzecz wyrównania szans roz-

wojowych dzieci wiejskich i miejskich ze szczególnym naciskiem na poprawę 

poziomu życia mieszkańców wsi. Na starania przywrócenia placówkom uniwer-

sytetów ludowych charakteru zgodnego z solarzowymi ideałami wskazywało 

m.in. organizowanie w środowisku wiejskim pracy kulturalno-oświatowej, sani-

tarnej, opiekuńczo-wychowawczej, niesienie pomocy w nagłych wypadkach w 

swoim środowisku oraz podejmowanie akcji dla dobra ogółu.  

Do podstawowych zadań TUL-u należało wywołanie w psychice wycho-

wanków możliwie głębokich i trwałych przemian wiążących się bezpośrednio z 

motywami etycznymi i społecznymi oraz dopomaganie im do wyrobienia wła-

snego poglądu na całość poszczególnych gałęzi wiedzy w przeciwieństwie do  

instytucji oświatowych o trybie szkolnym, których celem było przede wszystkim  

przekazanie kompendium wiedzy. Znamiennym jest, że dorośli słuchacze uni-

wersytetów ludowych pomimo mniejszego zasobu wiedzy wykazywali większą 

samodzielność intelektualną oraz większą dojrzałość życiową i umysłową od 

młodzieży kończącej normalne szkoły średnie o profilu ogólnokształcącym. 

TUL, ukazując konkretne i sprawdzone w praktyce doświadczenia i wzory dzia-

łania służące procesowi integracji grupy, a w szczególności wyzwalania mło-

dzieży wiejskiej z kompleksów niższości wobec miasta oraz jej pełnego uczest-

nictwa w kulturze narodowej przyczyniało się do zapobiegania marginalizacji 

polskiej wsi. Kształtowało zatem u wychowanków przekonanie, że chłopi wno-
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szą do gospodarki, kultury i życia społecznego bezcenne wartości i przynależ-

ność do tej warstwy społecznej powinna być źródłem dumy i uzasadnionego po-

czucia godności. TUL prowadziło działania mające na celu przygotowanie mło-

dzieży do roli gospodarza swojej wsi, środowiska, regionu i ojczyzny.  

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych (TUL) działa do dnia dzisiejsze-

go, także na Mazowszu i nadal prowadzi aktywną działalność kulturalno-

oświatową w środowisku wiejskim. Funkcjonuje jako pozarządowa organizacja 

oświatowa zakładająca i prowadząca placówki uniwersytetów ludowych oraz 

inne zbliżone duchowo i wychowawczo formy edukacji dorosłych na terenach 

wiejskich.  
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Rozdział II   

 

Jakość życia mieszkańców wsi 

 

1. Wprowadzenie 

 

Jakość życia jest dla człowieka ważną wartością, aczkolwiek każdy 

odczuwa tę potrzebę indywidualnie.  Ważne są warunki otoczenia, mieszkania 

sąsiedztwa, czego potwierdzeniem są wspomnienia zamieszczone w 

pamiętnikach mieszkańców wsi. Jedna z autorek pisze: „bratowa z miasta nie 

chciała przeprowadzić się na wieś, bo w domu nie było wygód – nie było 

łazienki, gazu, centralnego. Po około trzech latach brat z rodziną sprowadził się 

z miasta na wieś do gospodarstwa rodziców. Aby to mogło nastąpić brat musiał 

przedtem unowocześnić dom, zrobić wszelkie wygody, jak w mieście”
68

.  

Jakość życia utożsamiana jest z zaspokojeniem potrzeb materialnych i 

niematerialnych oraz warunkami środowiskowymi i społecznymi. Zaspokajanie 

potrzeb społeczeństwa uznawane jest za nadrzędny cel rozwoju społecznego i 

dokonywany jest poprzez pomiar dobrobytu (dobrego samopoczucia)
69

. 

Kategoria potrzeb zajmuje centralne miejsce we wszystkich dyscyplinach 

nauk, przy czym nie istnieje uniwersalna i powszechnie akceptowana teoria po-

trzeb. Najbardziej znaną jest teoria potrzeb w układzie hierarchicznym opraco-

wana przez A. Maslowa (tzw. piramida potrzeb Maslowa). Maslow wyodrębnił 

pięć grup potrzeb. Najniżej w hierarchii  potrzeb znajdują dwie grupy potrzeb 

podstawowych: (1) - fizjologiczne (np. jedzenie, odpoczynek), (2) - bezpieczeń-

stwo (opieka i oparcie, wygoda). Trzy grupy zostały zaliczone do potrzeb wyż-

szego rzędu: (3) - przynależności do grupy (więzi, afiliacja, miłość),  (4) - sza-

cunek i uznanie (poczucie własnej wartości, poważanie, zaufanie do siebie) oraz 

(5) - samorealizacja (spełnienie swoich ambicji, odczucia estetyczne, poznaw-

cze). Cztery pierwsze grupy definiowane są także jako potrzeby odczuwalnych 

braków, a piąta jako potrzeba rozwoju.  

Potrzebę określa się jako pewien odczuwalny przez człowieka stan braku 

czegoś co jest niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia jego roz-
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woju i utrzymania określonej roli społecznej oraz zachowania równowagi psy-

chicznej. W takim szerszym ujęciu jakość życia uznawana jest za to samo co 

poziom życia. Jakość życia zależy nie tylko od warunków istniejących ale i od 

pożądanych. Rozumiana jest jako stopień zaspokojenia nie tylko potrzeb mate-

rialnych, ale i duchowych człowieka. Dlatego jej opisywanie wymaga uwzględ-

niania subiektywnych potrzeb osób. Miary subiektywne powinny być jednak 

stosowane obok, a nie zamiast wskaźników obiektywnych. Dopiero łączne po-

dejście pozwala na rzetelny i pełny opis zjawiska
70

. 

Poziom życia jest pojęciem uwarunkowanym przez szereg różnych cech, 

dotyczących wyżywienia, warunków mieszkaniowych, wyposażenia mieszkań, 

dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych, kształcenia dzieci, 

uczestnictwa w kulturze, wypoczynku, pozycji na rynku pracy, korzystania z 

pomocy społecznej, usług i systemu ochrony zdrowia a także stanu środowiska 

przyrodniczego. Analizę sytuacji dochodowej oraz jakości życia ludności 

mieszkającej na obszarach wiejskich przeprowadzono na podstawie wyników 

badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Są to badania reprezentacyjne, 

bazujące na oświadczeniach respondentów. 

 

2. Dochody podstawowym determinantem jakości życia 

  

Podstawowym determinantem jakości życia są dochody. Dochody jakimi dys-

ponują gospodarstwa domowe są podstawowym determinantem poziomu ich 

życia, ponieważ od ich wysokości i możliwości pozyskiwania zależą decyzje o 

zakupie dóbr i usług dla zaspokojenia potrzeb.  

Dochód rozporządzalny jest to suma bieżących dochodów gospodarstwa 

domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na poszczególne 

rodzaje podatków. Przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczędności. 

Składa się z dochodów z: pracy najemnej, gospodarstwa indywidualnego w rol-

nictwie, pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rol-

nictwie, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (w tym emerytur i rent) i pozo-

stałych świadczeń społecznych (w tym rodzinnych) oraz dochodu z pozostałych 

źródeł. W badaniu budżetów gospodarstw domowych o przynależności do grupy 

społeczno-ekonomicznej gospodarstw decyduje przeważający dochód (powyżej 

50%) osiągany przez badane gospodarstwo domowe: pracowników - z pracy 
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najemnej, rolników - z gospodarstwa rolnego (niezależnie od skali produkcji), 

pracujących na własny rachunek - z pracy na własny rachunek, emerytów i ren-

cistów - z emerytury lub renty
71

.  

 

2.1. Poziom, zmiany i relacje dochodów według grup                 

społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych 

 

Na przestrzeni lat zawsze występowało zróżnicowanie dochodowe między gru-

pami gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych (tab. 1). 

Dochody gospodarstw domowych rolników wykazywały stały dysparytet 

wobec pozostałych grup gospodarstw domowych. Przystąpienie Polski do struk-

tur unijnych przyczyniło się do poprawy tych relacji na korzyść rodzin rolni-

czych. W roku integracji Polski z UE (2004 r.) dochody rolników stanowiły 

69% dochodów pracowników i 58% pracujących na własny rachunek oraz 69% 

emerytów i rencistów. Po 15 latach wskaźniki te wzrosły do 93 i 79% oraz 94%. 

Jest to optymistyczny przykład ekonomicznej konwergencji.  

Okres poakcesyjny cechowała właściwie stała tendencja malejąca dyspro-

porcji dochodów rolników względem pozostałych grup gospodarstw domowych 

z odchyleniami, szczególnie w latach 2009 oraz 2015 i 2016. W 2009 r. ze 

względu na negatywne zjawiska o charakterze globalnym (kryzys), pogorszyły 

się rynkowe uwarunkowania w rolnictwie. Lata 2015 i 2016 też były nieko-

rzystne dla rolnictwa, na co wpłynął spadek cen większości produktów rolnych 

spowodowany wysoką podażą surowców (przede wszystkim zwierzęcych w 

2015 r.) w warunkach dekoniunktury i spadku cen na światowych rynkach rol-

nych m.in. ze względu na embargo rosyjskie na przywóz żywności z UE, w tym 

z Polski (embargo utrzymało się w 2016 r.). Dynamika spadku cen produktów 

rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne była wyższa od dy-

namiki spadku przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej 

produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne
72

. Dobra koniunktura w rolnictwie ma 

podstawowe znaczenie dla kształtowania dochodów gospodarstw domowych 

rolników, gdyż jak wynika z definicji GUS, przeważającą część (powyżej 50%) 

ich dochodu rozporządzalnego stanowią dochody z rolnictwa.  
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Tabela 1. Dochody gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych  

w latach 2004-2018 

    
 

Lata 

 

Rolnicy 

 

Pracownicy 

Pracujący 

na własny  

rachunek 

Emeryci 

i renciści 

 

Pracownicy 

Pracujący 

na własny 

rachunek 

Emeryci  

i renciści 

Przeciętne miesięczne nominalne dochody 

 rozporządzalne w zł/osobę 

Dochody rolników/dochody pozosta-

łych grup gospodarstw (%) 

2004 541 782 935 779 69 58 69 

2005 606 770 977 800 79 62 76 

2006 690 829 1103 873 83 63 79 

2007 847 915 1251 938 93 68 90 

2008 887 1050 1339 1032 85 66 86 

2009 884 1123 1396 1116 79 63 79 

2010 1025 1199 1468 1181 86 70 87 

2011 984 1244 1497 1233 79 66 80 

2012 1092 1289 1537 1298 85 71 84 

2013 1156 1306 1580 1329 89 73 87 

2014 1051 1349 1632 1382 78 64 76 

2015 1046 1387 1739 1438 75 60 73 

2016 1151 1495 1792 1499 77 64 77 

2017 1608 1575 1919 1579 98 82 100 

2018 1579 1703 2012 1683 93 79 94 

Zmiana w procentach (2018/2004)  w pkt. proc (2018-2004)  

292 218 215 216 24 21 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych, (kolejne lata). 

GUS, Warszawa. 

 

W latach 2004-2018 zmniejszył się dysparytet dochodowy rolników w 

stosunku do pozostałych społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, o 

czym zdecydowała najwyższa dynamika wzrostu dochodów rolniczych. Dochód 

rozporządzalny rolników wzrósł o 192%, podczas, gdy w pozostałych grupach 

wzrost ten był niższy: pracowników o 118%, pracujących na własny rachunek o 

115% a emerytów i rencistów o 116% (tab. 1).  

 

2.2. Dysparytet dochodów ludności wiejskiej  

 

W przypadku ludności wiejskiej wraz z postępem w procesie dezagraryzacji na-

stępuje spadek absolutnego i relatywnego znaczenia dochodów rolniczych w 

ogólnym wolumenie dochodów ludności wiejskiej. Obecnie na wsi przeważa 

ludność niezwiązana z gospodarstwem rolnym – w 2018 r. stanowiła 65% popu-

lacji wiejskiej wobec 35% udziału ludności związanej z gospodarstwem rol-

nym
73

. Dla tych 65% mieszkańców wsi przeważającym źródłem dochodów 

(powyżej 50%) są dochody ze źródeł pozarolniczych i właściwie od nich coraz 

częściej zależy wielkość budżetu przeciętnej rodziny wiejskiej.   
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Początek integracji Polski z UE cechował wysoki dysparytet dochodów 

mieszkańców wsi względem mieszkańców miast. W 2004 r. dochody ludności 

wiejskiej stanowiły 66% dochodów ludności miejskiej, a w 2018 r. więcej 

(77%). Dysproporcje dochodowe różnicowała wielkość miast. Dochody miesz-

kańców wsi najbardziej odbiegają od dochodów mieszkańców dużych miast (o 

liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej) a najbardziej zbliżone są do dochodów 

ludności mieszkającej w małych miastach (poniżej 20 tys.) (tab. 2).  

 

Tabela 2. Dochody gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania 

w latach 2004-2018 
 

Lata 

 

Ogółem 

Miasta  

Wieś 

 

Ogółem 

Miasta 

 

Razem 

o liczbie mieszkańców w tysiącach  

Razem 

o liczbie mieszkańców w tysiącach 

poniżej 

20 
20-99 100-      

-199 

200-       

-499 

500 i 

więcej 

poniżej 

20 
20-99 100-      

-199 

200-       

-499 

500 i 

więcej 

Przeciętne nominalne miesięczne dochody w zł na osobę Dochody ludności wiejskiej/dochody ludności miejskiej (%) 

2004 735 848 693 784 773 871 1143 556 76 66 80 71 72 64 49 

2005 761 866 707 789 815 930 1146 593 78 68 84 75 73 64 52 

2006 835 944 770 845 863 1027 1276 659 79 70 86 78 76 64 52 

2007 929 1044 840 932 974 1124 1420 744 80 71 89 80 76 66 52 

2008 1046 1176 982 1044 1133 1219 1593 836 80 71 85 80 74 69 52 

2009 1114 1255 1031 1132 1209 1272 1735 889 80 71 86 79 74 70 51 

2010 1193 1342 1098 1206 1255 1389 1880 953 80 71 87 79 76 69 51 

2011 1227 1384 1158 1227 1306 1422 1920 975 79 70 84 79 75 69 51 

2012 1278 1440 1200 1273 1320 1497 2012 1028 80 71 86 81 78 69 51 

2013 1299 1453 1192 1318 1344 1498 2002 1060 82 73 89 80 79 71 53 

2014 1340 1516 1233 1380 1444 1583 2046 1067 80 70 87 77 74 67 52 

2015 1386 1566 1294 1410 1496 1607 2122 1106 80 71 85 78 74 69 52 

2016 1475 1642 1419 1484 1575 1715 2108 1214 82 74 86 84 77 71 58 

2017 1598 1751 1486 1604 1706 1859 2214 1359 85 78 91 85 80 73 61 

2018 1693 1860 1601 1708 1780 1978 2340 1433 85 77 90 84 81 72 61 

 Zmiana w procentach 2018 / 2004  Zmiana w pkt. proc. 2018-2004  

 230 219 231 218 230 227 205 258  11 9 13 9 9 13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych (kolejne lata), 

GUS, Warszawa, kolejne lata oraz  Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych 

w latach 2000-2011. Zróżnicowanie Miasto – Wieś, GUS, Warszawa 2013, s. 66-68.  

 

W latach 2004-2018 dochód rozporządzalny na 1 osobę na wsi zwiększył 

się o 158% a w mieście o 119%. Poprawa relacji dochodów ludności wiejskiej 

do miejskiej wynikała z wyższej dynamiki wzrostu dochodów na wsi po akcesji 

Polski do UE i objęciu naszego kraju wspólną polityką rolną (WPR). Unijne 

wsparcie finansowe kierowane było do gospodarstw rolniczych oraz na rozwój 

obszarów wiejskich. W początkowym okresie wysoki wzrost dochodów na wsi 

wynikał z wypłacania rolnikom płatności bezpośrednich. W kolejnych latach 

coraz większego znaczenia nabierało zarobkowanie poza działalnością rolniczą. 

Następował rozwój pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Powstawały one dzięki 

przedsiębiorczości osób, które zakładały firmy jednoosobowe, jako samozatrud-

nienie, albo małe lub średnie firmy, m.in. za środki transferowane na wieś w 
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ramach WPR i funduszu spójności. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej miał 

udział w pozytywnych zmianach ekonomicznych na wsi.  

Pomimo szybszego wzrostu dochodów ludności wiejskiej nadal utrzymuje 

się dysparytet dochodów w relacji do ludności miejskiej. Na dysparytet docho-

dowy wpływ mają m.in. dochody z działalności pozarolniczej, których wyso-

kość uzależniona jest od lokalizacji miejsca pracy i zajmowanego stanowiska 

oraz liczebności rodziny. Instytucje oferujące korzystne stawki płacowe zlokali-

zowane są w miastach, głównie dużych. Z uwagi na malejący udział dochodów 

z gospodarstwa rolnego w ogólnym dochodzie rodziny wiejskiej, część domow-

ników, aby ten dochód poprawić poszukuje pozarolniczego źródła zarobkowania 

albo w miejscu zamieszkania albo poza nim. Wysokość wkładu finansowego do 

wspólnego budżetu zależy wtedy od pobieranego przez nich wynagrodzenia. 

Osoby przybywające ze wsi do dużych miast w poszukiwaniu pracy, częściej 

znajdują zatrudnienie na nisko opłacanych stanowiskach robotniczych, w któ-

rych łatwiej znaleźć wolne miejsce pracy. Są to zazwyczaj oferty m.in. dla 

sprzątaczki, pomocy kuchennej, sprzedawcy, magazyniera, kasjera, pomocni-

czego personelu medycznego, pracowników na budowie. Są to zawody do któ-

rych wykonywania wystarczy wykształcenie podstawowe, zawodowe lub śred-

nie. Znacznie trudniej jest znaleźć pracę w zawodach, w których jest więcej 

zgłoszeń chętnych do zatrudnienia niż ofert pracy. Są to miejsca pracy m.in. dla 

specjalistów do spraw sieci komputerowych, marketingu i handlu, programi-

stów, ekonomistów, stanowiska kierownicze. Te miejsca pracy łączą się ze 

znacznie wyższym uposażeniem ale wymagają wyższego wykształcenia, ukoń-

czenia specjalistycznych kursów podyplomowych, znajomości języków obcych, 

głównie angielskiego oraz doświadczenia zawodowego na kierowniczym sta-

nowisku
74

. Mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości zatrudnienia w dobrze 

płatnych zawodach ze względu na niższy niż mieszkańcy miast poziom wy-

kształcenia. W 2018 r. wykształcenie wyższe posiadało, na wsi – 12,1% osób w 

wieku 16 lat i więcej wobec średnio w mieście – 29,6% (w dużych miastach o 

liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej – 47,7%, w małych poniżej 20 tys. miesz-

kańców – 21,6%)
75

. Gorsze wykształcenie ludności wiejskiej powoduje, że 

znajdują oni zatrudnienie w gorzej płatnych zawodach. Tym samym wnoszą ni-

ski wkład finansowy do wspólnego budżetu domowego.  

                                                           
74

 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym w Warszawie w 2017 r. Urząd m.st. 

Warszawy, Warszawa, kwiecień, 2018, s. 1-29.  
75

 Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018.). GUS, Warszawa 2019,            s. 

169-170. 
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Nierówności dochodowe wynikały nie tylko z wysokości dochodów uzy-

skiwanych przez gospodarstwa domowe, ale były również związane z większą 

liczbą osób wchodzących w skład gospodarstw domowych wiejskich. Przeciętna 

rodzina wiejska jest liczniejsza niż miejska (w 2018 r. 3,03 wobec 2,35 osób)
76

.  

  

2.3. Struktura dochodów ze względu na źródła              

pochodzenia 

 

Zasadnicze znaczenie w kształtowaniu sytuacji dochodowej rodzin wiej-

skich ma źródło zarobkowania (rys. 1). Coraz częściej jest to praca najemna. Jej 

udział w strukturze dochodów gospodarstw domowych wiejskich jest najwyższy 

i wykazywał w latach 2004-2018 tendencję wzrostową (z 36,9 do 47,6%). Ro-

śnie znaczenie także pracy na własny rachunek (wzrost z 5,8 do 7,3%). Mimo 

poprawy dochodowości w rolnictwie po akcesji Polski do UE, relatywnie 

zmniejszyło się w gospodarstwach domowych wiejskich znaczenie pracy w rol-

nictwie (spadek z 13,1 do 10,5%) oraz jeszcze bardziej ze świadczeń z ubezpie-

czeń społecznych (z 39,0 do 31,5%)
77

. Tendencję wzrostu udziału dochodów z 

pracy najemnej w strukturze dochodów ludności wiejskiej wzmacnia migracja z 

miast na wieś
78

. Wraz ze zmianą kierunków migracyjnych zmieniała się także 

struktura dochodów.  

W początkowych latach po II wojnie światowej (1952-1960) więcej osób 

migrowało ze wsi do miast niż z miast na wieś (przewaga wynosiła 36%). Ten-

dencja ta utrzymywała się do końca XX wieku. Od 2001 r. nastąpiło odwrócenie 

kierunku migracji. W 2018 r. ze wsi do miast przeniosło się 111,7 tys. osób, a z 

miast na wieś 140,0 tys., tj. o 25% więcej. Ostatnio coraz więcej osób zamoż-

nych, zatrudnionych na dobrze płatnych stanowiskach w mieście, przedstawicie-

le wolnych zawodów oraz pobierający wysokie emerytury zaczęło wybierać 

wieś jako miejsce zamieszkania ze względu na walory środowiskowe i pozycję 

wśród lokalnej społeczności. Mieszkanie na wsi stało się modne a jednocześnie 

było tańsze. Wybierają je także młode małżeństwa, których nie stać na znacznie 

droższe mieszkanie w mieście. Nie tylko „podnoszą” tym samym średni poziom 
                                                           
76

 Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. GUS, Warszawa 2019, s. 87. 
77

 Na dochód ze świadczeń składa się dochód z świadczeń z ubezpieczeń społecznych (w tym z emerytur i rent) 

oraz dochód z pozostałych świadczeń społecznych (w tym z zasiłków dla bezrobotnych). 
78

 W latach 2004-2018 ogólna liczba ludności w Polsce zwiększyła się o 237,3 tys., w tym na wsi nastąpił wzrost 

o 640,2 tys., a w mieście spadek o 402,9 tys. osób. W 2018 r. saldo dodatnie migracji wewnętrznych na pobyt 

stały na wsi wyniosło 28,3 tys. Rocznik Statystyczny 2005. s. 193; Rocznik Statystyczny 2019.         s. 209, 223. 
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dochodów mieszkańców obszarów wiejskich ale także w ich strukturze udział 

dochodów ze źródeł pozarolniczych.  

Dochód z pracy najemnej dominuje również w strukturze dochodów roz-

porządzalnych przeciętnego gospodarstwa domowego miejskiego. W latach 

2004-2018 udział dochodów z tego źródła wykazywał stałą tendencję wzrosto-

wą (z 49,1 do 55,0%). Słabą wzrostową tendencję wykazywał udział dochodów 

z pracy na własny rachunek (z 9,0 do 9,4%), zaś w przypadku dochodów ze 

świadczeń społecznych odnotowano spadek udziału (z 34,0 do 31,1%). W bu-

dżecie rodziny miejskiej niewielką rolę odgrywa dochód rolniczy - jego udział w 

całym okresie utrzymywał się na zbliżonym poziomie w przedziale: 0,3-0,5% (w 

2004 i 2018 r. wyniósł po 0,4%).   

W budżecie gospodarstw domowych rolników maleje znaczenie docho-

dów z rolnictwa, a rośnie ze źródeł pozarolniczych. W 2018 r. dochody rodziny 

rolniczej pochodziły w 66,7% z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (w 

2006 r. 67,4%), w 11,3% z pracy najemnej (w 2006 r. 9,7%), w 1,1% z pracy na 

własny rachunek (w 2006 r. 1,4%)
79

. Znaczący wkład w tworzenie budżetu go-

spodarstw domowych rolników nadal mają świadczenia społeczne. To źródło 

dawało 19,4% dochodu ogółem, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z 

2006 r. (18,3%). W pozycji świadczenia ogółem zwraca uwagę wzrost udziału 

„zasiłków i innych świadczeń wychowawczych”. Wiąże się to przede wszystkim 

z większą liczbą dzieci w rodzinach wiejskich i wypłatami w ramach programu 

500+, który przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej wielu 

rodzin. Dla rodzin pracowników podstawowym źródłem jest praca najemna. Jej 

wkład w ogólny budżet rodziny utrzymywał się na zbliżonym poziomie (80,9% 

w 2006 r. i 80,8% w 2018 r.). W rodzinach, utrzymujących się z pracy na wła-

sny rachunek znaczenie głównego źródła dochodu zmniejszyło się, gdyż w la-

tach 2006-2018 odnotowano spadek z 76,3 do 69,5%, na rzecz wzrostu odsetka 

dochodów ze świadczeń społecznych z 6,7 do 10,5%.  

 

 

 

 

                                                           
79

 Porównano do 2006 r. ze względu na zmianę metody klasyfikacji źródeł dochodów w badanach budżetów 

gospodarstw domowych przez GUS. Dochód z pracy na własny rachunek obejmuje część dochodu uzyskanego z 

prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie i 

wykonywania wolnego zawodu (…).  Szerzej: Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., GUS, Warszawa 

2017, s. 19. 
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Rysunek 1. Struktura dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych na wsi  

     i w mieście według źródeł ich pozyskiwania w latach 2004-2018 (w %) 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Budżety gospodarstw domowych (kolejne 

lata). GUS, Warszawa. 

 

3. Jakość życia mieszkańców wsi 

 

Jakość życia na wsi jest gorsza niż w mieście. Dotyczy to głównie docho-

dów, ale też infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i mieszkaniowej, a także 

dostępu do usług zwłaszcza społecznych i nowoczesnych technologii. Natomiast 

wieś ma walory istotne dla wszystkich ludzi, zwłaszcza doceniane coraz bar-

dziej przez mieszkańców miast – przestrzeń przyrodniczą. To dobro stanowi 

ważny składnik dobrostanu społecznego i zachętę do osiedlania się mieszkań-

ców miast na terenach wiejskich, czemu sprzyja także postęp w szeroko rozu-

mianej infrastrukturze technicznej, w tym w informatyce i cyfryzacji
80

.  

                                                           
80

 B. Chmielewska, J.St. Zegar (2020): Poziom życia na wsi na tle kraju i Unii Europejskiej. Rozdział 6 [w:] 

Polska Wieś 2020. Raport o stanie wsi. Red. nauk. J. Wilkin, A. Hałasiewicz: Fundacja na rzecz Rozwoju Pol-

skiego Rolnictwa (FDPA), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa,  s. 116. 
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3.1. Stopień i zakres realizacji potrzeb wymiernym 

wskaźnikiem jakości życia 

 

Wymiernym wskaźnikiem jakości życia są wielkość i struktura wydat-

ków. Charakteryzują one stopień i zakres realizowanych potrzeb. Ludność wiej-

ską cechuje niższy poziom wydatków, ale wyższa dynamika wzrostu w porów-

naniu z wydatkami mieszkańców miast. W latach 2006-2018 ogólny poziom 

wydatków nominalnych wzrósł na wsi o 62,8%, a w mieście o 58,1%, co w po-

łączeniu ze spadkiem udziału wydatków w dochodach pozwala wnioskować o 

występowaniu tendencji do niwelowania różnic w jakości życia na wsi i w mie-

ście (tab. 3). 

 

Tabela 3. Wydatki w gospodarstwach domowych według miejsca zamieszkania 

w latach 2006-2018 
 

Lata 

 

Ogółem 

Miasta  

Wieś 

 

Ogółem 

Miasta 

 

Razem 

o liczbie mieszkańców w tysiącach  

Razem 

o liczbie mieszkańców w tysiącach 

poniżej 

20 
20-99 100-      

-199 

200-       

-499 

500 i 

więcej 

poniżej 

20 
20-99 100-      

-199 

200-       

-499 

500 i 

więcej 

Przeciętne nominalne miesięczne wydatki w zł na osobę Wydatki ludności wiejskiej/wydatki ludności miejskiej (%) 

2006   745   834 701   750   772   897 1102 602 81 72 86 80 78 67 55 

2007   810   908 747   817   866   964 1205 653 81 72 87 80 75 68 54 

2008   904 1010 855   891   984 1034 1365 735 81 73 86 83 75 71 54 

2009   957 1070 869   963 1042 1083 1488 775 81 72 89 81 74 72 52 

2010   991 1107 916 1007 1050 1124 1528 806 81 73 88 80 77 72 53 

2011 1015 1133 959 1028 1081 1162 1518 825 81 73 86 80 76 71 54 

2012 1051 1174 988 1058 1117 1205 1581 859 82 73 87 81 77 71 54 

2013 1062 1183 992 1087 1112 1210 1582 873 82 74 88 80 79 72 55 

2014 1079 1211 992 1110 1172 1244 1615 874 81 72 88 79 75 70 54 

2015 1091 1225 1030 1100 1194 1265 1624 883 81 72 86 80 74 70 54 

2016 1132 1261 1114 1141 1228 1306 1588 930 82 74 84 82 76 71 59 

2017 1176 1301 1106 1219 1284 1393 1584 981 83 75 89 81 76 70 62 

2018 1187 1319 1107 1208 1272 1494 1622 980 83 74 89 81 77 66 60 

 Zmiana w procentach 2018 / 2004 Zmiana w pkt. proc. 2018-2004 

 159 158 158 161 165 166 147 163 2,0 2,1 2,6 0,8 -1,0 -1,5 5,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych (kolejne lata). 

GUS. Warszawa.  

 

Wydatki ogółem przeciętnego mieszkańca wsi stanowiły w 2006 r. 72% 

wydatków przeciętnego mieszkańca miast, a w 2018 r. wskaźnik wzrósł do 74%. 

Relacje wydatków, podobnie jak dochodów, różniły się w zależności od wielkości 

miasta. Wydatki ludności wiejskiej stanowiły w 2006 r. 55% wydatków miesz-

kańców dużych miast (o liczbie mieszkańców 500 i więcej tys.) a w 2018 r. wię-

cej gdyż 60% oraz analogicznie 86% i  89% w małych miastach (poniżej 20 tys.). 

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zmniejszyły się dysproporcje pod 

względem wielkości wydatków między wsią a miastem, ale jednocześnie pogłębi-

ły między ludnością wiejską a rolniczą. Przeciętnie w gospodarstwie domowym 
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wiejskim wydawano w 2006 r. o 4,8% więcej niż w gospodarstwie domowym 

rolniczym. W 2018 r. przewaga ta powiększyła się do 12,4%. Na zwiększenie się 

tej dysproporcji wpływ mógł mieć wzrost liczby osób, które przeprowadziły się z 

miasta na wieś. Osoby te mieszkały na wsi ale były zatrudnione w mieście w do-

brze płatnych zawodach albo byli to emeryci pobierający świadczenia z pozarol-

niczego systemu ubezpieczeń społecznych, które są znacznie wyższe niż świad-

czenia rolników indywidualnych
81

. 

Ważnymi wskaźnikami jakości życia jest udział wydatków ogółem w do-

chodach oraz wydatków na żywność w wydatkach ogółem
82

. W tych relacjach 

odnotowuje się pozytywną tendencję. W latach 2006-2018 udział wydatków ogó-

łem w dochodach ludności wiejskiej zmniejszył się z 91,2% do 68,4%, a miejskiej 

z 88,3 do 70,9%, co oznaczało możliwość przeznaczenia większej części docho-

dów na oszczędności i nowe inwestycje.  Tendencja spadkowa cechowała także tę 

część wydatków, którą przeznaczano na pozyskiwanie żywności; jej udział w wy-

datkach ogółem zmniejszył się w rodzinach wiejskich z 32,0% do 28,2%, a w ro-

dzinach miejskich z 24,9 do 23,2%. Gospodarstwom domowym na wsi pozostaje 

zatem mniejsza niż w mieście część funduszy na realizację potrzeb ponadpodsta-

wowych, oszczędności i inwestycje. Natomiast w przypadku rolników, poziom ich 

życia definiowany poprzez relacje dochodów i wydatków, należy interpretować 

nieco inaczej. Mimo najniższego udziału wydatków w dochodach, trudno wysu-

wać jednoznaczne wnioski o dobrobycie rodzin utrzymujących się głównie z pracy 

na roli. Cechuje je bowiem „konkurowanie” celów konsumpcyjnych gospodar-

stwa domowego z celami produkcyjnymi gospodarstwa rolnego, co może przy-

czyniać się do ograniczania wydatków przeznaczanych na potrzeby gospodarstwa 

domowego. Wysoki zaś udział żywności w wydatkach ogółem może wynikać z 

wysokiego samozaopatrzenia
83

.   

Badania budżetów gospodarstw domowych zawsze wykazywały zróżnico-

wanie relacji wydatków między wsią a miastem na poszczególne potrzeby. 

Mieszkańcy wsi przeznaczali większy niż mieszkańcy miast odsetek wydatków 

ogółem na żywność, odzież i obuwie oraz transport i łączność, a więc na zaspoko-
                                                           
81

 W 2018 r. przeciętna miesięczna emerytura brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wynosiła 

2222 zł, a rolników indywidualnych 1227 zł, co stanowiło odpowiednio: 48 i 27% przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Rocznik Statystyczny 2018, s. 272; 285-286. 
82

 Udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem stanowi ważny wskaźnik, informujący o poziomie zaspoko-

jenia podstawowych potrzeb i jakości życia. Odsetek wydatków na żywność traktowany jest jako jeden z najważ-

niejszych wyznaczników dobrobytu. 
83

 B. Chmielewska, 2013. Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do 

Unii Europejskiej, Studia i Monografie, 158, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 209. 
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jenie potrzeb podstawowych. Mniejszy zaś – na potrzeby wyższego rzędu, w tym 

zwłaszcza na edukację oraz rekreację i kulturę. W okresie po akcesji odnotowano 

poprawę tych relacji na korzyść wsi – zmniejszyły się dysproporcje między wsią 

a miastem w wydatkach na odzież, mieszkanie (wyposażenie i utrzymanie), 

transport i łączność, rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele (tab. 4). 

 

Tabela  4. Struktura wydatków na wybrane potrzeby w gospodarstwach domowych na wsi      

i w mieście  oraz w gospodarstwach domowych rolników w 2006 i 2018 r. (%) 

Wysz- 

czegól- 

nienie 

Wybrane grupy potrzeb:   

żywność odzież mieszkanie zdrowie edukacja rekreacja i kult. 

2006 2018 2006 2018 2006 2018 2006 2018 2006 2018 2006 2018 

Wydatki ogółem = 100 

Miasto 24,9 23,2 5,5 4,9 25,3 24,7 5,0 5,1 1,6 1,2 8,1 6,9 

Wieś 32,0 28,2 5,2 5,0 23,8 22,4 4,7 4,8 0,9 0,7 5,1 5,6 

Rolnicy 35,0 30,8 6,0 5,4 22,0 20,0 4,0 5,1 1,0 0,7 4,0 4,6 

 Różnica: miasto – wieś 

w pp. -7,1 -0,0 0,3 -0,1 1,5 2,3 0,3 0,3 0,7 0,5 3,0 1,3 

 Różnica: wieś – gospodarstwa domowe rolników 

w pp. -3,0 -2,6 -0,8 -0,4 1,8 2,4 0,7 -0,3 -0,1 0,0 1,1 1,0 

pp - punkty procentowe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych (kolejne lata). 

GUS, Warszawa. 

 

Na podstawie zmian relacji dochodów i wydatków można wnioskować, że 

po ponad 15-letnim okresie członkostwa Polski w UE poprawiła się jakość życia 

na wsi w porównaniu z miastem. Mimo to, nierówności w wielu przejawach ży-

cia nadal są znaczne na niekorzyść ludności wiejskiej – na przykład wydatki na 

edukację oraz rekreację i kulturę, m.in. ze względu na trudniejszy do nich do-

stęp, co może stanowić argument przy podejmowaniu decyzji o migracji ze wsi 

do miasta.     

 

3.2. Warunki mieszkaniowe i infrastruktura na obszarach       

wiejskich 

  

Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę techniczną ma kluczowy 

wpływ na jakość życia ich mieszkańców. Infrastruktura drogowa, wodna, 

kanalizacyjna i gazowa na wsi nie tylko ułatwiają codzienność życia ich 

mieszkańców, ale przyczyniają się do powstania wielu nowych miejsc pracy, 

głównie w usługach, handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. W 

okresie poakcesyjnym wzrosła na obszarach wiejskich o ponad 1/4 długość sieci 

wodociągowej i liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych, a 
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długość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy prowadzących do budynków 

mieszkalnych prawie o połowę. Długość sieci gazowej rozdzielczej i 

przesyłowej zwiększyła się o ok. 1/5, a liczba przyłączy prowadzących do 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o ok. 1/4, zaś odbiorców gazu z 

sieci o ok. 1/3. Zwiększyła się liczba odbiorców energii elektrycznej, wzrósł 

także odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków na obszarach 

wiejskich
84

.  

Postęp w rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w znaczącym 

stopniu determinuje sytuację mieszkaniową (użytkowanie i wyposażenie) 

ludności wiejskiej i przyczynia się zmniejszenia dysproporcji pod względem 

warunków mieszkaniowych oraz wygody życia na wsi w porównaniu z miastem. 

W 2018 r. na wsi 92% mieszkań wyposażonych było w wodociąg, w ustęp 

87%, łazienkę 83%, gaz z sieci 22% (na wsi 70% gospodarstw domowych 

korzysta z gazu z butli). Centralne ogrzewanie zainstalowane było w 72% 

mieszkań. Nadal odsetek mieszkań wyposażonych w „pełną” infrastrukturę 

wodną, kanalizacyjną i gazową jest mniejszy na wsi niż w mieście, zwłaszcza 

przyłączoną do sieci
85

.  

Powszechnie uznanym, wskaźnikiem jakości życia jest wyposażenie 

gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, jak m.in. telefon, 

telewizor kolorowy, komputer, zmywarkę, pralkę automatyczną, mikrofalówkę, 

czy samochód osobowy. W 2018 r. prawie 100% gospodarstw domowych 

wiejskich posiadało chłodziarkę lub zamrażarkę i 94% pralkę automatyczną, 

97% telewizor, 95% telefon komórkowy, 73% komputer osobisty a 71% 

podłączenie do Internetu. Chociaż w najbardziej nowoczesne przedmioty 

trwałego użytkowania, zwłaszcza w te o charakterze prestiżowym (zestaw do 

gier typu PS4, odtwarzacz DVD) lepiej wyposażone są gospodarstwa domowe 

miejskie niż wiejskie, to wiejskie doganiają albo już nawet przegoniły je pod 

względem wyposażenia w sprzęt o wysokiej przydatności użytkowej i 

praktycznym zastosowaniu w gospodarstwie, jakim np. jest samochód, który na 

wsi jest podstawowym środkiem transportu. W 2018 r. samochód osobowy 

posiadało 75% gospodarstw domowych na wsi wobec 61% w mieście; 

analogicznie w 2006 r.:  58% wobec 45% (tab. 5)
86

.  

                                                           
84

 Obszary wiejskie w Polsce w 2018 roku. GUS, Warszawa 2020. 
85

 Obszary wiejskie w Polsce w 2018 roku. GUS, Warszawa 2020. 
86

 Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2006. GUS, Warszawa 2008; Budżety 

gospodarstw domowych w 2006 roku. GUS, Warszawa 2007;  Budżety gospodarstw domowych w 2018 roku. 

GUS, Warszawa 2019.  
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Tabela 5. Wybrane dane o sytuacji mieszkaniowej oraz wyposażeniu gospodarstw domowych 

w przedmioty trwałego użytkowania na wsi i w miastach w latach 2006-2018 
 

Wyszczególnienie 

Wieś Miasto 

Odsetek gospodarstw domowych 

2006 2016 2017 2018 2006 2016 2017 2018 
 Sytuacja mieszkaniowa 
Kran z zimną wodą bieżącą 93,1 98,8 98,6 99,3 99,2 99,7 99,8 99,9 
Ustęp spłukiwany bieżącą wodą 81,8 95,6 95,9 96,5 95,8 98,5 98,9 99,0 
Łazienka z wanną lub prysznicem 81,8 94,7 95,0 96,3 94,0 97,5 97,9 98,6 
Ciepła woda bieżąca z sieci 3,4 3,6 3,7 3,2 40,0 98,1 43,6 45,3 
Ciepła woda bież. ogrzew. lokalnie 77,9 90,9 91,2 93,8 54,8 1,8 54,6 53,8 
Gaz z sieci 19,2 20,2 21,0 24,0 74,8 71,0 71,7 72,7 
Gaz z butli 72,6 73,6 72,1 69,1 19,3 18,7 17,2 16,1 
Centralne ogrzewanie 65,8 83,9 82,5 85,2 79,1 86,9 87,7 87,5 
Piece na opał 30,8 14,4 13,4 13,0 12,9 8,6 12,2 7,5 
Piece elektryczne lub gazowe 2,8 1,6 1,3 1,7 7,7 4,4 4,4 4,8 
 Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania 
Telefon komórkowy 68,5 94,3 94,8 95,4 75,4 96,4 96,8 97,4 
Odbiornik telewizyjny 98,6 98,3 96,8 98,7 98,5 95,4 94,5 95,3 
TV satelitarna lub kablowa 28,6 53,2 51,4 52,1 58,8 66,6 65,0 66,8 
Komputer osobisty 34,8 71,6 72,7 70,9 48,1 76,9 77,5 75,6 
Podłączenie do Internetu 15,5 70,0 71,5 72,5 34,7 76,0 76,4 77,1 
Zmywarka do naczyń 4,0 28,0 31,1 36,7 7,3 29,8 32,2 36,3 
Chłodziarka lub zamrażarka 98,7 99,1 99,1 bd 98,6 98,8 98,7 bd 
Pralka automatyczna  71,5 93,4 94,1 93,9 88,3 97,0 97,4 95,7 
Samochód osobowy 58,2 73,3 75,3 76,4 45,3 59,0 60,1 61,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z 

badania EU-SILC 2006. GUS, Warszawa, 2008, s. 77; Budżety gospodarstw domowych w 

2006 r. GUS, Warszawa 2007, s. 142; Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. GUS, War-

szawa 2018, s. 257, 266; Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. GUS, Warszawa 2019, s. 

249, 256.    

 

W Polsce rośnie zainteresowanie zamieszkaniem poza miastem w domu 

wolnostojącym lub w zabudowie szeregowej, co związane jest ze skalą urbani-

zacji na obszarach wiejskich. Tego typu zabudowa połączona jest z pełnym wy-

posażeniem nowych domów w infrastrukturę wodną, kanalizacyjną i gazową 

oraz drogową. Jeżeli do niej podłączane są inne domy na wsi, a deweloper za-

chowuje wymogi ochrony środowiska naturalnego, to nowe budownictwo może 

przyczynić się do poprawy warunków mieszkaniowych pozostałych mieszkań-

ców wsi. Nadal jednak odsetek mieszkań wyposażonych w „pełną” infrastruktu-

rę wodno-kanalizacyjną i gazową jest mniejszy na wsi niż w mieście, zwłaszcza 

w przypadku przyłączy do sieci. Na wsi więcej gospodarstw domowych korzy-

sta z instalacji lokalnych i gazu z butli.  
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4. Zróżnicowanie zmian jakości życia w województwie 

Mazowieckim 

Wielkość i rozdysponowanie budżetu gmin ma znaczenie dla kształtowa-

nia jakości życia społeczności lokalnej. W okresie po akcesji wyraźnie poprawi-

ła się sytuacja dochodowa mieszkańców województwa mazowieckiego, co 

przedstawiono na przykładzie analizowanych gmin: miejskiej (Maków Mazo-

wiecki), miejsko-wiejskiej (Konstancin-Jeziorna) oraz wiejskiej (Korytnica). 

Wzrost odnotowały dochody ogółem oraz dochody własne gmin
87

. Pozwala to 

interpretować jako poprawę jakości życia mieszkańców gmin. Jednocześnie 

zmniejszyły się dysproporcje poziomu dochodów gmin w przeliczeniu na 1 

mieszkańca. W 2005 r. dochody na 1 mieszkańca w gminie wiejskiej stanowiły 

zaledwie 55% wielkości dochodów w gminie miejsko-wiejskiej i 92% w gminie 

miejskiej. W 2017 r. relacje te kształtowały się odpowiednio: 80% i 119%. 

Gmina wiejska „doganiała” gminy pozostałe, przede wszystkim dzięki wysokiej 

dynamice wzrostu dochodów. W 2017 r. nominalne dochody gmin ogółem na  

mieszkańca średnio w województwie mazowieckim były 2,5 razy, a dochody 

własne na 1 mieszkańca 2,3 razy wyższe niż w 2005 r. Analogicznie w bada-

nych gminach odnotowano 3,1-krotny i 4,4-krotny wzrost w gminie wiejskiej; 

niższy 2,4 oraz 2,3 razy w miejskiej, a najniższy 2,1 razy oraz o 89% w miejsko-

-wiejskiej.  

Dochody gmin rzutowały na wielkość i strukturę gminnych wydatków.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, podobnie jak dochody, najbardziej wzrosły 

nominalnie wydatki w gminie wiejskiej (nieco ponad 3-krotnie); średnio w wo-

jewództwie mazowieckim był to 2,4-krotny, w gminie miejskiej 2,7-krotny, a w 

gminie miejsko-wiejskiej 2-krotny wzrost. Dla poprawy jakości życia mieszkań-

ców istotnym był fakt wysokiej dynamiki wzrostu wydatków przeznaczonych na 

inwestycje. Najbardziej aktywnym w realizacji inwestycji okazała się gmina 

miejska, gdzie wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wzrosły prawie 7-krotnie. 

Wiejska gmina zwiększyła je ponad 4,4-krotnie. Natomiast w gminie miejsko-

wiejskiej położonej najbliżej Warszawy wzrost był znacznie niższy w porówna-

niu z pozostałymi dwoma gminami i wyniósł 79%.  

Zadania rozwojowe gmin realizowane były w znacznym stopniu dzięki 

dotacjom celowym oraz subwencjom z budżetu państwa
88

. W 2017 r. w porów-

                                                           
87

 Na dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego składają się (1) dochody własne, w tym dochody z 

tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, (2) dotacje, (3) sub-

wencje. Wydatki dzielą się na wydatki majątkowe(w tym inwestycyjne) i bieżące (w tym m.in. wynagrodzenia, 

obsługa długu publicznego). Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w 

Warszawie, 2018, Warszawa 2018, s. 436-437.  
88

 Dotacje celowe - w tym m.in. z budżetu państwa oraz przekazane w ramach programów finansowanych          

z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, płatności       
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naniu z 2005 r. dotacje celowe z budżetu państwa były nominalnie w wojewódz-

twie mazowieckim 6,5 razy wyższe, w gminie wiejskiej 6,4 razy, w miejskiej 

4,7 razy, a w miejsko-wiejskiej aż 15 razy wyższe. Subwencje z budżetu pań-

stwa wzrosły odpowiednio o: 2,4 razy; 44%; 49%; 2,6 razy.  

 
Tabela 6. Zróżnicowanie zmian infrastruktury technicznej w latach 2005-2017 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Gmina: 

miejska 

Maków 

Mazowiecki 

miejsko-wiejska 

Konstancin- 

-Jeziorna 

wiejska 

Korytnica 

Zmiana w latach 2005-2017 w procentach 

(2005=100) 

Drogi powiatowe ogółem na o nawierzchni twardej* 128,2 119,7 107,6 

Drogi powiatowe z liczby ogółem o nawierzchni ulepszonej* 129,3 119,9 108,5 

Drogi powiatowe ogółem na 100 km
2*

 128,4 119,7 107,5 

Drogi gminne ogółem na o nawierzchni twardej* 262,7 164,9 183,4 

Drogi gminne z liczby ogółem o nawierzchni ulepszonej* 331,5 170,3 185,2 

Drogi gminne ogółem na 100 km
2*

 263,1 164,9 182,7 

Sieć rozdzielcza wodociągowa na 100 km
2
 w km 138,4 236,0 197,5 

Sieć rozdzielcza kanalizacyjna na 100 km
2
 w km 111,4 507,4 925,0 

Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km
2
 w km b.d. 125,6 b.d. 

Zużycie w gospod. domowych wody z wodociągów na 1 mieszkańca w m3 95,1 147,6 230,2 

Liczba mieszkań 108,2 119,2 106,4 

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności 39,5 79,2 174,0 

Podmioty gospod. narod. w rejestrze REGON (bez g.ind roln)* 94,9 139,1 123,1 
Podmioty gosp. narod. w rejestrze REGON (bez g.ind.roln) sektor prywatny* 94,6 137,8 123,4 

*Pełna nazwa: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez gospodarstw indy-

widualnych w rolnictwie). Natomiast z powodu braku dostępnych danych dla gmin, dane do-

tyczące dróg są danymi dla powiatów: makowskiego, piaseczyńskiego i węgrowskiego.  

Źródło: Dane Lokalnej Bazy Danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Województwo 

mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2018, Warsza-

wa 2018, s. 427-428.  

 

Wyższe dochody i wydatki gmin znalazły odzwierciedlenie w pozytyw-

nych zmianach infrastruktury komunikacyjnej, mieszkaniowej i społecznej na 

ich terenie
89

 (tabela 6). Poprawa widoczna jest zwłaszcza w sieci drogowej i bu-

downictwie mieszkaniowym. W województwie mazowieckim przybyło w latach 

2005-2017 dróg o nawierzchni ulepszonej o 82%. Wysoką aktywnością w tym 

zakresie może szczycić się powiat makowski, bowiem długość dróg o na-

wierzchni ulepszonej wzrosła tam ponad trzykrotnie. Mniejszą dynamikę zmian 

                                                                                                                                                                                     
z budżetu środków europejskich. Subwencje z budżetu państwa składające się z części wyrównawczej, oświato-

wej, rekompensującej, równoważącej i regionalnej. Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy. 

Urząd Statystyczny    w Warszawie, 2018, Warszawa 2018, s. 436-437.  
89

 Infrastruktura społeczna obejmuje usługi w zakresie prawa, bezpieczeństwa, oświaty i nauki, kultury, opieki 

społecznej i służby zdrowia itp. (np. szkoły, szpitale, apteki, przychodnie). 
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odnotowano w powiecie węgrowskim (wzrost o 85%) a najmniejszą w powiecie 

piaseczyńskim (wzrost o 70,3%)
90

.    

Jak wynika z tabeli 6 zadania inwestycyjne  realizowane przez gminy od-

powiadały lokalnym potrzebom. Ilustruje to m.in. zróżnicowana dynamika 

zmian sieci kanalizacyjnej. W gminie miejskiej odnotowano zaledwie 11% 

wzrost. Większy wzrost w gminie miejsko-wiejskiej wynikał prawdopodobnie z 

potrzeby prowadzenia (po skanalizowaniu części miejskiej gminy) sieci do od-

ległych wsi. Wysoka dynamika wzrostu w gminie wiejskiej pozwala wniosko-

wać, że podstawową luką na jej terenie był brak kanalizacji. Patrząc zaś na po-

nad dwukrotny wzrost zużycia wody z wodociągów widać jak bardzo potrzebne 

dla poprawy jakości życia mieszkańców są tego typu inwestycje. Poprawa infra-

struktury sprzyjała rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i pod-

miejskich. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wzro-

sła w gminie wiejskiej o 23,1% a miejsko-wiejskiej o 39,1%.  

Dla spójności społecznej znaczenie ma także sytuacja w dziedzinie zdro-

wia i opieki społecznej. Analizując dostępne, porównywalne dane można wnio-

skować o pozytywnych tendencjach w tym zakresie. Poprawiły się bowiem 

wskaźniki dostępności ludności do lekarza, zmniejszyła się liczba osób przypa-

dająca na 1 przychodnię: w gminie miejskiej o 37%, w miejsko-wiejskiej o 67% 

a w wiejskiej o 53%. Wynikało to m.in. ze wzrostu liczby przychodni odpo-

wiednio o: 52,6%, o 3,7 razy oraz o 33,3%. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 

wśród nowopowstających przychodni przeważają prywatne, świadczące usługi 

płatne i tylko część wizyt lub zabiegów jest bezpłatna w ramach refundacji przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Podobnie mieszkańcy zarówno miast jak i wsi ma-

ją łatwiejszy dostęp do aptek, na co wskazuje spadek liczby osób na 1 aptekę: w 

gminie miejskiej o 33%, w miejsko-wiejskiej o 55% i wiejskiej o 7%. Jako 

główną przyczynę tej poprawy można wskazywać wzrost liczby aptek, których 

przybyło odpowiednio o: 55%, 2,3 razy oraz o 70%. Nadal jednak liczba ludno-

ści przypadająca na 1 aptekę jest znacznie wyższa na obszarach wiejskich niż w 

miastach. 

 

 

 

 

                                                           
90

 Ze względu na brak  dostępnych danych dla gmin, dane dotyczące dróg są danymi dla powiatów: makowskie-

go, na terenie którego zlokalizowana jest gmina miejska Maków Mazowiecki, piaseczyńskiego (gmina miejsko-

wiejska Konstancin-Jeziorna), węgrowskiego (gmina wiejska Korytnica). 
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5. Subiektywna ocena sytuacji ekonomicznej i społecznej                 

gospodarstw domowych 

 

Zmniejszenie się dysparytetu dochodowego oraz stopnia i zakresu realiza-

cji potrzeb między mieszkańcami wsi i miast znalazło odzwierciedlenie we 

wzroście pozytywnych ocen subiektywnych poziomu życia mieszkańców wsi i 

miast
91

. Wśród wielu ocen poziomu (jakości) życia ocena subiektywna ma szcze-

gólne znaczenie. Odczuwanie bowiem zadowolenia albo niezadowolenia z miej-

sca zamieszkania, otoczenia i ogólnie ujętej atmosfery społecznej stoi bowiem u 

podstaw podejmowanych decyzji życiowych – rodzinnych i zawodowych. Mimo, 

że w okresie po akcesji mieszkańcy wsi postrzegali swoją sytuację materialną 

mniej optymistycznie niż mieszkańcy miast, to na podkreślenie zasługuje fakt, że 

w ocenie wszystkich respondentów, w okresie po akcesji, nastąpiła znacząca 

poprawa sytuacji materialnej (zarówno na wsi, jak i w mieście oraz we wszyst-

kich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych) (tab. 7). 

 

Tabela  7. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych na wsi i w mieście 

 

Lata 

Subiektywna ocena: 

Bardzo dobra Raczej dobra Przeciętna Raczej zła Zła 

Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto 

 W % danej grupy gospodarstw domowych 

2004 0,5 1,3 8,5 14,6 53,8 51,2 23,2 18,6 14,0 14,3 

2005 0,7 1,5 10,8 15,5 56,1 52,3 20,2 18,1 12,2 12,5 

2006 0,7 2,0 13,4 18,4 58,2 53,8 18,3 16,1 9,4 9,7 

2007 0,9 2,5 15,8 20,2 60,2 55,0 16,0 14,0 7,1 8,3 

2008 1,0 2,6 16,7 22,6 60,9 54,7 15,0 13,4 6,4 6,7 

2009 1,1 2,8 17,0 23,6 60,3 54,2 15,2 12,9 6,5 6,5 

2010 1,5 3,3 18,3 24,6 59,3 53,1 15,2 12,5 5,7 6,5 

2011 1,2 2,7 17,3 22,9 59,6 53,9 15,2 13,9 6,7 6,7 

2012 1,0 2,5 16,9 22,1 59,9 55,1 16,1 13,6 6,1 6,7 

2013 1,0 2,6 1,72 22,3 60,8 54,9 15,3 13,8 5,8 6,5 

2014 5,0 10,3 16,4 19,5 59,9 52,9 13,8 12,1 4,9 5,3 

2015 6,5 11,7 16,5 19,5 60,6 53,5 12,2 10,9 4,3 4,5 

2016 9,5 15,5 18,5 20,6 59,0 50,9 9,9 9,3 3,1 3,6 

2017 11,6 17,7 21,0 21,8 56,2 49,4 8,7 8,2 2,5 3,0 

2018 16,6 23,0 22,7 23,3 52,1 45,9 6,9 5,8 1,8 1,9 

Różnica 2019-2004 w punktach procentowych 

Pkt.proc. 16,1 21,7 14,2 8,7 -1,7 -5,3 -16,3 -12,8 -12,2 -12,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych (kolejne lata). 

GUS, Warszawa. 
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 Zob. B. Chmielewska,  J.St. Zegar, Quality of life in the countryside after Poland’s accession to the European 

Union. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2019, nr 4, s. 31-44 (DOI: 10.15584/nsawg.2019.4.2). 
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Najwięcej gospodarstw domowych, tak na wsi, jak i w mieście, oceniło 

swoją sytuację materialną jako przeciętną, mniej jako bardzo dobrą, a najmniej 

jako złą. Najwyższa dynamika wzrostu odsetka osób subiektywnie oceniających 

swoją sytuację materialną dotyczyła ocen: bardzo dobra oraz raczej dobra. Jed-

nocześnie najwyższa dynamika, ale spadku, cechowała oceny: raczej zła oraz 

zła. Grupa respondentów oceniających swoją sytuację materialną jako przecięt-

ną okazała się najbardziej stabilną – wartość wskaźnika utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie.  

Najlepiej swoją sytuację materialną oceniły gospodarstwa domowe pracu-

jących na własny rachunek oraz pracowników, a więc gospodarstw o najwyż-

szych dochodach (tab. 8).   

 

Tabela 8.  Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych  

według grup społeczno-ekonomicznych 
Wyszczegól-

nienie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Różnica 

2018- 

2009 w 

pkt.proc. 

W % danej grupy gospodarstw domowych 

 
Gospodarstwa domowe Ogółem 

Bardzo dobra 2,3 2,7 2,2 2,0 2,1 8,6 10,0 13,6 15,7 20,9 18,6 

Raczej dobra 21,4 22,6 210 20,4 20,6 18,5 18,5 19,9 21,5 23,1 1,7 

Przeciętna 56,2 55,1 55,8 56,6 56,8 55,2 55,8 53,5 51,6 47,9 -8,3 

Raczej zła 13,6 13,4 14,3 14,4 14,3 12,6 11,3 9,5 8,4 6,2 -7,4 

Zła 6,5 6,2 6,7 6,5 6,2 5,1 4,4 3,5 2,8 1,9 -4,6 

 Rolnicy 

Bardzo dobra 1,3 0,8 1,2 0,8 0,7 4,6 5,4 8,4 12,5 17,1 15,8 

Raczej dobra 19,6 21,2 20,7 20,5 21,0 19,5 16,9 20,0 23,7 26,1 6,5 

Przeciętna 63,4 65,3 64,7 65,5 67,5 65,7 66,8 63,6 58,8 52,2 -11,2 

Raczej zła 11,7 10,0 9,4 10,3 9,0 8,0 8,6 5,9 4,1 3,9 -7,8 

Zła 4,0 2,6 4,0 3,0 1,9 2,3 2,3 2,1 1,1 0,8 -3,2 

 Pracownicy 

Bardzo dobra 2,8 3,2 2,6 2,4 2,5 9,9 11,6 15,8 18,0 24,5 21,7 

Raczej dobra 24,4 25,8 23,9 22,9 23,1 20,5 20,8 23,1 25,2 26,2 1,8 

Przeciętna 58,0 56,3 57,9 58,4 58,3 56,2 55,8 52,6 50,0 54,1 -3,9 

Raczej zła 10,7 10,7 11,7 12,1 12,1 10,5 9,1 6,9 5,6 3,5 -7,2 

Zła 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1 3,1 2,7 1,8 1,3 0,8 -3,3 

 Pracujący na własny rachunek poza rolnictwem 

Bardzo dobra 6,6 6,8 5,3 5,1 5,5 17,7 20,9 27,6 32,2 39,7 33,1 

Raczej dobra 40,9 41,4 39,7 37,0 36,5 31,0 31,5 29,9 31,9 30,5 -10,4 

Przeciętna 46,3 45,3 47,9 50,5 50,6 45,1 43,1 38,6 33,0 28,1 -18,2 

Raczej zła 4,3 4,6 5,2 5,3 5,2 4,2 3,1 2,7 2,2 1,1 -3,2 

Zła 2,0 1,9 2,0 2,1 2,3 2,0 1,4 1,2 0,8 0,7 -1,3 

 Emeryci 

Bardzo dobra 1,0 1,5 1,3 1,1 1,3 6,5 7,4 9,8 11,2 14,7 13,7 

Raczej dobra 16,9 17,5 16,6 17,0 17,4 15,9 15,4 16,4 16,5 19,4 2,5 

Przeciętna 59,5 59,4 58,6 59,9 60,4 59,1 61,1 58,9 58,3 55,3 -4,2 

Raczej zła 16,4 15,7 17,1 16,3 15,8 14,1 12,5 11,6 10,9 8,4 -8,0 

Zła 6,2 5,8 6,4 5,8 5,2 4,5 3,7 3,3 3,2 2,3 -3,9 

 Renciści 

Bardzo dobra 0,6 0,9 0,5 0,5 0,8 2,9 2,9 4,7 5,0 6,5 5,9 

Raczej dobra 7,4 9,4 8,3 8,3 8,6 8,6 8,6 8,3 9,6 11,6 4,2 

Przeciętna 49,2 47,3 48,3 50,0 49,2 51,0 54,3 54,7 56,7 58,0 8,8 

Raczej zła 26,4 27,0 27,0 26,3 26,4 25,6 23,3 23,2 21,3 18,4 -8,0 

Zła 16,3 15,4 15,9 14,9 15,1 11,8 10,9 9,0 7,5 5,5 -10,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.  
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie grupy gospodarstw domo-

wych odnotowały wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację ma-

terialną jako bardzo dobrą  oraz spadek jako złą. Pozwala to wnioskować o po-

prawie poziomu życia we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych go-

spodarstw domowych  

Jak informują dane zawarte w tabeli 9 występuje znaczne terytorialne 

zróżnicowanie w subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domo-

wych. Przeciętnie w kraju w 2010 r. 2,7% gospodarstw domowych oceniło swo-

ją sytuację materialną jako bardzo dobrą, a w 2018 r. wskaźnik ten wzrósł do 

20,9%, zaś odsetek ocen złych zmniejszył się 6,2 do 1,9%. Na poprawę sytuacji 

materialnej wskazywali respondenci we wszystkich województwach. W 2010 r. 

na podium ocen bardzo dobrych stanęły województwa: podlaskie (4,8% wska-

zań), mazowieckie (4,1%) i dolnośląskie (3,3%). W analizowanych latach sytu-

acja materialna zmieniała się z różnym nasileniem, a wraz z nią jej subiektywna 

ocena.   

 

Tabela 9. Zróżnicowanie subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

według województw 
 

 

Województwa 

Ocena 

Bardzo dobra Raczej dobra Przeciętna Raczej zła Zła 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

w % danej grupy gospodarstw domowych 

Polska 2,7 20,9 22,6 23,1 55,1 47,9 13,4 6,2 6,2 1,9 

Dolnośląskie 3,3 23,7 20,9 21,1 54,3 46,7 13,5 6,2 8,1 2,4 

Kujawsko-pomorskie 2,0 19,5 23,8 22,3 58,1 50,7 11,6 5,1 4,5 2,6 

Lubelskie 1,3 12,7 20,2 25,9 55,6 50,8 16,3 8,3 6,7 2,4 

Lubuskie 2,8 25,2 22,8 22,5 46,9 44,6 17,1 6,1 10,4 1,7 

Łódzkie 1,9 14,8 15,7 18,0 60,3 57,3 14,9 7,8 7,3 2,0 

Małopolskie 2,5 21,8 25,9 24,8 53,3 47,7 13,3 4,6 5,0 1,1 

Mazowieckie  4,1 24,5 25,4 22,8 53,2 45,3 12,2 5,6 5,1 1,8 

Opolskie 2,6 21,5 27,0 27,4 56,2 45,7 10,0 4,1 4,2 1,3 

Podkarpackie 1,7 15,2 19,5 23,8 58,6 51,0 14,5 8,4 5,8 1,6 

Podlaskie 4,8 16,2 25,4 24,5 49,9 51,7 15,2 5,9 4,8 1,7 

Pomorskie 2,6 24,9 23,1 21,1 54,6 45,3 11,5 6,2 8,2 2,5 

Śląskie 2,9 24,5 24,1 23,1 54,3 45,3 12,7 5,0 6,0 2,0 

Świętokrzyskie 2,0 15,8 19,8 24,1 52,9 51,1 18,5 6,9 6,9 2,2 

Warmińsko-mazurskie 1,8 26,2 21,3 19,5 54,8 45,1 17,1 7,7 5,1 1,6 

Wielkopolskie 2,1 17,5 20,7 25,3 59,9 49,3 11,5 6,3 5,8 1,6 

Zachodniopomorskie 3,2 20,7 22,5 26,4 54,4 43,9 12,6 7,4 7,3 1,7 

Współczynnik 

zmienności (%) 
103,7 64,6 50,0 36,4 24,3 21,4 63,4 69,3 100,0 78,9 

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 235; Budżety 

gospodarstw domowych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 263.  
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W 2018 r. najwyższy odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację 

materialną jako bardzo dobrą odnotowano w województwie warmińsko-

mazurskim (26,2%), lubuskim (25,2) i pomorskim (24,9%). Wzrost odsetka go-

spodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobra wystąpił w 

10 województwach a w 7 niewielki spadek. Prawie we wszystkich wojewódz-

twach, z wyjątkiem jednego (podlaskie) zmniejszył się odsetek gospodarstw 

oceniających swoją sytuację jako przeciętna. Natomiast we wszystkich woje-

wództwach odnotowano spadek odsetka gospodarstw, które wystawiły ocenę 

raczej zła oraz zła. Jednocześnie zmniejszyły się dysproporcje między woje-

wództwami. Współczynnik zmienności
92

, informujący o rozproszeniu cechy 

między województwami zmniejszył się z 104% w 2010 r. do 65% w 2018 r. 

(dot. oceny bardzo dobra). Wyniki powyższe pozwalają mówić, że w subiek-

tywnej ocenie respondentów mamy do czynienia z konwergencją poziomu życia 

między województwami.     

 

5.1. Wyniki badań ankietowych subiektywnej oceny sytuacji    

materialnej i jakości życia w wybranych gminach wiejskich       

i miejskich na Mazowszu 

 

Subiektywną ocenę sytuacji materialnej i jakości życia różnicowały rodzaj 

gminy oraz płeć, wiek i wykształcenie. Potwierdziły to wyniki badań ankieto-

wych przeprowadzonych w 2019 r. w trzech wybranych gminach: miejskiej, 

miejsko-wiejskiej oraz wiejskiej. Zebrane dane empiryczne pozwalają na analizę 

subiektywnej oceny jakości życia na poziomie gminy, co jest rzadkością w pu-

blikacjach naukowych z tego zakresu
93

.  

Największy odsetek respondentów określiło swoją sytuację materialną ja-

ko przeciętną – w gminie miejskiej (44,5%) oraz wiejskiej (54,2%), zaś w gmi-

nie miejsko-wiejskiej jako dobrą (42,7%). Gminę miejsko-wiejską cechował 

także wysoki poziom dobrobytu, wyrażony wysokim odsetkiem (17,1%) osób 

oceniających swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą. W pozostałych gmi-

nach wskaźniki te były znacznie niższe: w gminie miejskiej 7,6%, a w wiejskiej 

6,3%. Jedynie wśród mieszkańców gminy miejskiej  znalazły się osoby, ocenia-

                                                           
92

 Współczynnik zmienności (wsp. zm.) wyrażony w % obliczany jest według następującego wzoru: wsp. zm. = 

(wartość max. - wartość min.)*100/wartość średnia. 
93

 Podrozdział 4.1 został opracowany na podstawie: B. Chmielewska (kier.),  J. Krzyżanowski, J. St. Zegar, T. 

Zegar (2019): Spójność społeczna na obszarach wiejskich - analiza i praktyczne wskazania. Ekspertyza opraco-

wana przez IERiGŻ-PIB dla KSOW. Warszawa, październik 2019 r., s. 48-51.   
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jące swoją sytuację materialną jako złą. Takich wskazań w pozostałych gminach 

nie było. W gminach miejskiej i miejsko-wiejskiej lepiej swoją sytuację mate-

rialną ocenili mężczyźni niż kobiety (wyższy odsetek ocen bardzo dobrych). Na-

tomiast w gminie wiejskiej – odwrotnie więcej ocen bardzo dobrych wystawiły 

kobiety (rys. 2, 3, 4). 

 

Rysunek 2. Subiektywna ocena zmian jakości życia według płci 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Rysunek 3. Subiektywna ocena zmian jakości życia według wieku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zdecydowana większość respondentów wskazała na poprawę sytuacji ma-

terialnej w ostatnich 15 latach – najwięcej w gminie wiejskiej (72,9%), mniej w 

gminie wiejsko-miejskiej (69,2%), a najmniej w gminie miejskiej (52,9%). Jako 

podstawową przyczynę poprawy sytuacji materialnej respondenci wskazywali w 

pierwszej kolejności wzrost dochodów z podstawowego źródła utrzymania, na-

stępnie możliwość dodatkowego zarobkowania, 500+ oraz rozpoczęcie pracy na 

własny rachunek. Dla wielu osób w rozwinięciu własnego „biznesu” pomocny-

mi  były w wielu przypadkach fundusze europejskie. Z finansowania ze źródeł 

unijnych korzystały również gminy, głównie na rozbudowę infrastruktury, co 

owocowało nowymi miejscami pracy. Taką możliwość najpełniej wykorzystała 

gmina wiejska.  

 

Rysunek 4. Subiektywna ocena zmian jakości życia według poziomu wykształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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udział stanowiły osoby, które wskazały na pogorszenie jakości ich życia. Czę-

ściej dotyczyło to kobiet niż mężczyzn, z wyjątkiem gminy wiejskiej.  

W gminie wiejskiej procentowo więcej kobiet niż mężczyzn oceniło 

swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą, zaś w pozostałych gminach 

wyższy odsetek stanowili mężczyźni. We wszystkich badanych gminach na 

poprawę jakości życia w ciągu ostatnich 15 lat wskazało procentowo mniej 

kobiet niż mężczyzn.  

Wyniki badań ankietowych przeprowadzone według wieku i 

wykształcenia respondentów pozwalają wnioskować, że najbardziej zadowoloną 

z życia grupą społeczną są ludzie młodzi. W subiektywnej ocenie sytuacji 

materialnej wystawili oni najwięcej w porównaniu z dwoma pozostałymi 

grupami wieku ocen bardzo dobrych. Także wyższy odsetek osób z grupy wieku 

18-35 lat wskazał na poprawę sytuacji materialnej i jakości życia w ostatnich 15 

latach. Najczęściej, jako przyczynę wymieniano podjęcie pracy zawodowej, 

nowe mieszkanie, rozpoczęcie pracy na własny rachunek lub możliwość 

dodatkowego zarobkowania. Natomiast osoby, które wskazywały na 

pogorszenie się sytuacji materialnej lub jakości życia (były to głównie osoby 

starsze) jako podstawową przyczynę wymieniały najczęściej zmniejszenie się 

dochodów (głównie osoby, które zakończyły pracę zawodową i przeszły na 

emeryturę), wzrost kosztów utrzymania oraz płatne usługi medyczne i 

opiekuńcze.  

Sytuację materialną i poziom życia wyraźnie warunkował poziom 

wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem w znacznie większym  

procencie w porównaniu z osobami z wykształceniem średnim lub 

podstawowym oceniły swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą oraz 

wskazały, że ich jakość życia poprawiła się. Najmniej korzystna pod tym 

względem była sytuacja osób z wykształceniem podstawowym. 

Mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej niż w mieście związani z 

miejscem zamieszkania, z rodziną, sąsiadami i znajomymi. Podkreślały to osoby 

ankietowane. Jako przyczynę poprawy lub pogorszenia jakości życia wielokrot-

nie wskazywały na przyjazne albo uciążliwe zachowanie sąsiadów, a także brak 

integracji z nowymi mieszkańcami, którzy przeprowadzili się z miasta na wieś. 

Mocną stroną na obszarach wiejskich są niższe niż w mieście koszty utrzyma-

nia, co ma znaczenie zwłaszcza dla osób o niskich zarobkach i emeryturach. 

Mieszkańcy wsi, głównie osoby starsze często podkreślały swoją trudną sytuację 

finansową, spadek poziomu dochodów z gospodarstwa  rolnego, niskie emerytu-
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ry rolnicze, brak pozarolniczych miejsc pracy. Problemy finansowe stanowiły 

utrudnienie w korzystaniu z usług w zakresie zdrowia. Większość ankietowa-

nych, niezależnie od wieku, wykształcenia, a także miejsca zamieszkania wska-

zywała, że wprawdzie zwiększył się dostęp do placówek służby zdrowia i leka-

rzy specjalistów, ale jednocześnie nadmierny rozwój komercyjnych usług zdro-

wotnych i opiekuńczych, dostęp ten faktycznie ogranicza. Taka tendencja utrud-

nia realizację polityki spójności. Słabą stroną jest także niedoinwestowana infra-

struktura komunikacyjna. Na brak lokalnych połączeń autobusowych narzekali 

najbardziej respondenci w gminie wiejskiej (rys. 5, 6, 7). 

Szansą poprawy sytuacji dochodowej rodzin wiejskich jest wykorzystanie 

jednej z mocnych stron obszarów wiejskich, mianowicie posiadanie warunków 

do tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Wielu przedsiębiorców taką szansę 

wykorzystało rozwijając małą i średnią przedsiębiorczość na obszarach wiej-

skich. Także sięganie po fundusze unijne, na cele gospodarcze i społeczne  sta-

nowi szansę na poprawę jakości życia. Wielu ankietowanych rolników infor-

mowało, że korzystało z takiego wsparcia finansowego.  

 

Rysunek 5. Podstawowe przyczyny poprawy / pogorszenia sytuacji materialnej ludności  

według rodzajów gmin 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Rysunek 6. Podstawowe przyczyny poprawy jakości życia ludności według rodzajów gmin 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

 

Rysunek 7. Podstawowe przyczyny pogorszenia się jakości życia ludności wg rodzajów gmin 

 
W zestawieniu na rys. 7 nie uwzględniono gminy wiejskiej, ponieważ tylko w jednej ankiecie 

wskazano, że jakość życia pogorszyła się.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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ale także za pozyskiwanie funduszy unijnych, jak również za aktywizację lokal-

nej społeczności i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Na drodze po-

prawy poziomu życia na obszarach wiejskich stoi jednak wiele zagrożeń. Jak 

wynika z badań ankietowych podstawowymi są brak możliwości dodatkowego 

pozarolniczego zarobkowania, niedostateczna instytucjonalna opieka nad oso-

bami samotnymi i starszymi oraz niska aktywność samorządu terytorialnego, co 

może powodować wyludnianie się wsi.  

Natomiast osoby, których sytuacja materialna pogorszyła się podawały 

jako główną przyczynę – spadek poziomu dochodów z obecnego źródła utrzy-

mania (najczęściej wiązało się to z przejściem na emeryturę) lub brak możliwo-

ści dodatkowego zarobkowania. Jednocześnie większość zwracała uwagę na 

wzrost kosztów utrzymania. 

Jakość życia poprawiła się przez ostatnie 15 lat we wszystkich omawia-

nych gminach, najbardziej w gminie miejsko-wiejskiej (najwyższy odsetek 

wskazań – 74,4%). Mniej odczuły te poprawę mieszkańcy gminy wiejskiej 

(68,8%), a najmniej miejskiej (59,7%). Pozwala to wnioskować o „nadrabianiu 

zaległości” przez gminy niedoinwestowane w poprzednim okresie. Niewielki 

udział stanowiły osoby, które wskazały na pogorszenie jakości ich życia. Czę-

ściej dotyczyło to kobiet niż mężczyzn, z wyjątkiem gminy wiejskiej.  

Na poprawę jakości życia ludności największy wpływ miała zmiana infra-

struktury technicznej (wyposażenie w wodociąg, kanalizację, gaz i Internet) oraz 

komunikacyjnej (drogi) we wszystkich rodzajach gmin, a najbardziej w gminie 

wiejskiej. Duże znaczenie miał także rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

zwłaszcza w gminach miejskiej i wiejskiej, co wiąże się nie tylko z lepszą do-

stępnością do usług dla klientów, ale także poprawą sytuacji społecznej przed-

siębiorców. Mieszkańcy zwracają także uwagę na wartości środowiska przyrod-

niczego. W gminie miejsko-wiejskiej, o walorach uzdrowiskowych, większy 

odsetek osób wskazał, na pogorszenie środowiska naturalnego, a za przyczynę 

podał nadmierną wycinkę lasu pod zabudowę mieszkaniową. Natomiast gminę 

miejską cechowały wysokie wskazania pozytywnego wpływu zmian środowiska 

przyrodniczego na jakość życia. Podkreślano m.in. rekultywację starych i zakła-

danie nowych parków oraz dbałość o zieleń miejską.   

Na uwagę zasługują wskazania dostępności do placówek służby zdrowia i 

lekarzy specjalistów. Na poprawę dostępności wskazywało wiele osób, zarówno 

z grupy deklarującej poprawę, jak i pogorszenie jakości życia, ale większość z 
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nich krytycznie odnosiła się do konieczności wnoszenia opłat za wizytę u spe-

cjalisty czy usługi medyczne (rys. 3, 4). 

Wyniki badań pozwalają wnioskować, że najbardziej zadowoloną z życia 

grupą społeczną są ludzie młodzi. W subiektywnej ocenie sytuacji materialnej 

wystawili oni najwięcej w porównaniu z dwoma pozostałymi grupami według 

wieku ocen bardzo dobrych. Także wyższy odsetek osób z grupy wieku 18-35 

lat wskazał na poprawę sytuacji materialnej i jakości życia w ostatnich 15 

latach. Najczęściej, jako przyczynę takich ocen wymieniano podjęcie pracy 

zawodowej, nowe mieszkanie, rozpoczęcie pracy na własny rachunek lub 

możliwość dodatkowego zarobkowania. Natomiast osoby, które wskazywały na 

pogorszenie się sytuacji materialnej lub jakości życia (były to głównie osoby 

starsze) jako podstawową przyczynę wymieniały najczęściej zmniejszenie się 

dochodów (głównie osoby, które zakończyły pracę zawodową i przeszły na 

emeryturę), wzrost kosztów utrzymania oraz płatne usługi medyczne i 

opiekuńcze.  

Sytuację materialną i poziom życia wyraźnie warunkował poziom 

wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem w znacznie większym  

procencie w porównaniu z osobami z wykształceniem średnim lub 

podstawowym oceniły swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą oraz 

wskazały, że ich jakość życia poprawiła się. Najmniej korzystna pod tym 

względem była sytuacja osób z wykształceniem podstawowym.  

W polityce spójności atutem na obszarach wiejskich są ich mieszkańcy, 

związani z miejscem zamieszkania, rodziną, sąsiadami i znajomymi. Podkreśla-

ły to osoby ankietowane. Przyjazne lub nieprzyjazne relacje z sąsiadami albo 

brak integracji z nowymi mieszkańcami, którzy przeprowadzili się z miasta na 

wieś, respondenci wskazywali jako przyczynę poprawy lub pogorszenia jakości 

życia. Mocną stroną na obszarach wiejskich są niższe niż w mieście koszty 

utrzymania, co ma znaczenie zwłaszcza dla osób o niskich zarobkach i emery-

tów. Mieszkańcy wsi, głównie osoby starsze często podkreślały swoją trudną 

sytuację finansową, spadek poziomu dochodów z gospodarstwa  rolnego, niskie 

emerytury rolnicze, brak pozarolniczych miejsc pracy. Problemy finansowe sta-

nowiły utrudnienie w korzystaniu z usług w zakresie zdrowia. Większość ankie-

towanych, niezależnie od wieku, wykształcenia, a także miejsca zamieszkania 

wskazywała, że wprawdzie zwiększył się dostęp do placówek służby zdrowia i 

lekarzy specjalistów, ale jednocześnie nadmierny rozwój komercyjnych usług 

zdrowotnych i opiekuńczych, dostęp ten faktycznie ogranicza. Taka tendencja 
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utrudnia realizację polityki spójności. Słabą stroną jest także niedoinwestowana 

infrastruktura komunikacyjna. Na brak lokalnych połączeń autobusowych na-

rzekali najbardziej respondenci w gminie wiejskiej. 

Szansą poprawy sytuacji dochodowej rodzin wiejskich jest wykorzystanie 

jednej z mocnych stron obszarów wiejskich, mianowicie posiadanie warunków 

do tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Wielu przedsiębiorców taką szansę 

wykorzystało rozwijając małą i średnią przedsiębiorczość na obszarach wiej-

skich. Także sięganie po fundusze unijne, na cele gospodarcze i społeczne  sta-

nowi szansę na poprawę jakości życia. Wielu ankietowanych rolników infor-

mowało, że korzystało z takiego wsparcia finansowego.  

Wdrażanie polityki spójności, warunkującej poprawę poziomu (jakości) 

życia mieszkańców wsi w dużym stopniu zależy od aktywności lub bierności 

samorządu terytorialnego. Prawie wszyscy ankietowani wskazywali na samo-

rząd terytorialny jako odpowiedzialny, nie tylko za ogólny rozwój gminy, ale 

także za pozyskiwanie funduszy unijnych, jak również za aktywizację lokalnej 

społeczności i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Jak wynika z badań 

ankietowych zagrożeniami dla poprawy jakości życia są brak możliwości dodat-

kowego pozarolniczego zarobkowania, niedostateczna instytucjonalna opieka 

nad osobami samotnymi i starszymi oraz niska aktywność samorządu terytorial-

nego, co może powodować wyludnianie się wsi. Dlatego ważne są wszelkie 

działania których celem jest zmniejszanie różnic w poziomie i jakości życia 

mieszkańców wsi i miast oraz tworzenie gospodarczego otoczenia, w którym 

wszyscy powinni uczestniczyć i czerpać korzyści.  

 

6. Perspektywy poprawy poziomu życia na wsi 

 

Obecna wieś, zwłaszcza po integracji Polski z UE, jest zupełnie inna niż 

dawniej. Zmniejszyły się dysproporcje dochodowe między wsią a miastem. Wa-

runki mieszkaniowe i infrastrukturalne na obszarach wiejskich coraz mniej róż-

nią się od miejskich, wzrósł odsetek gospodarstw domowych oceniających swo-

ją sytuację materialną jako bardzo dobrą i dobrą, a zmniejszył jako złą i raczej 

złą. Chociaż w całym okresie poakcesyjnym, utrzymuje się przewaga napływu 

ludności z miasta na wieś niż w kierunku odwrotnym to przewaga ta maleje – 

bardziej wśród kobiet niż mężczyzn (rys. 8). 
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W 2006 r. napłynęło na wieś z miasta niż ze wsi do miasta o 41,3% więcej 

mężczyzn (w 2019 r. przewaga ta zmniejszyła się do 28,0%) oraz 22,2% kobiet 

(w 2019 r. przewaga ta zmniejszyła się do 7,6%). Efektem migracji ze wsi do 

miast, liczniejszej kobiet niż mężczyzn, jest relatywnie głęboka dysproporcja 

między liczbą młodych mężczyzn i kobiet na wsi. Współczynnik feminizacji 

(liczba kobiet na 100 mężczyzn) zmniejszył się na wsi z 107 w 1950 r. do 101 w 

1999 r. i od tego czasu utrzymuje się, z niewielkimi wahaniami, na zbliżonym 

poziomie
94

.  

 

Rysunek 8. Ludność napływająca na wieś z miast w relacji do ludności napływającej             

ze wsi do miast 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny (kolejne lata), GUS, War-

szawa. 

 

Przyczyną takiej tendencji może być brak na wsi warunków do realizacji 

planów rodzinnych i zawodowych zgodnych z oczekiwaniami jej mieszkańców 

– dotyczy to głównie kobiet. Ponieważ kobiety znacznie częściej niż mężczyźni 

łączą obowiązki rodzinne i zawodowe, to dla nich ważna jest infrastruktura spo-

łeczna (m.in. przedszkola, szkoły, sklepy, przychodnie lekarskie, ośrodki kultury 

itp.), do której kobiety wiejskie mają w mieście łatwiejszy dostęp (Rosner, 2016, 

s. 232-245). Dla kobiet wiejskich na decyzję o wyborze miejsca zamieszkania 
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coraz większy wpływ mają i będą miały np. oferta rynku pracy, odległość miej-

sca pracy od miejsca zamieszkania, możliwość elastycznego rynku pracy, pracy 

zdalnej, telepracy, wykorzystania Internetu czy posiadania prawa jazdy i samo-

chodu osobowego, co ułatwi im łączenie życia rodzinnego z zawodowym.  

Podsumowanie przedstawionych pozytywnych zmian podstawowych de-

terminantów (dochodów, wydatków, wyposażenia mieszkań, infrastruktury 

technicznej oraz subiektywnej oceny sytuacji materialnej) pozwala wnioskować 

o poprawie poziomu życia na wsi i zmniejszenia dysparytetu wobec miasta. Uo-

gólniając, można założyć, że w skali przeciętnej dla kraju (ale mając świado-

mość znacznego zróżnicowania regionalnego) mieszkańcy wsi osiągnęli poziom 

realizacji potrzeb podstawowych. Ponieważ w miarę wzrostu ogólnego dobroby-

tu rosną również aspiracje i wymagania społeczeństwa, to po osiągnieciu po-

ziomu realizacji podstawowych potrzeb, przychodzi czas na spełnianie potrzeb 

wyższego rzędu, jak np. z zakresu poczucia własnej wartości, samorealizacji, 

spełnienia swoich ambicji edukacyjnych i zawodowych, dostępu do usług spo-

łecznych czy kultury. Od realizacji tych potrzeb uzależnione będą zmiany pol-

skiej wsi.  

Zmiany te, w znaczącym stopniu, determinować będą kobiety, jeśli zde-

cydują się zostać na wsi, gdyż jak podkreślane jest to w wielu dokumentach 

unijnych o charakterze prawnym i społecznym, kobiety, zostając na wsi istotnie 

przyczyniają się do poprawy poziomu życia i ograniczania wyludniania się ob-

szarów wiejskich
95

. Ustawodawcy wskazują w nich przede wszystkim na ko-

nieczność tworzenia warunków dla niezależności ekonomicznej kobiet poprzez 

tworzenie dla nich warunków do rozszerzania ich aktywności zawodowej, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich (głównie w związku z procesem depopulacji). 

Zasadniczym atutem może być wielofunkcyjność ról kobiet na obszarach wiej-

skich wskazująca na ich pozycję społeczną i zawodową oraz rozwój gospo-

darstw rodzinnych. Kobiety wnoszą znaczący wkład w gospodarkę wiejską, a 

koncepcja wielofunkcyjności otwiera przed nimi nowe możliwości rozwijania 

dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub poza nim. Wnosi 

ona prawdziwą wartość dodaną w działalność prowadzoną na obszarach wiej-

skich poprzez aktywne angażowanie się także w przedsiębiorczość, przetwór-

stwo w łańcuchu rolno-spożywczym, turystykę, agroturystykę, świadczenie in-

nych usług, jak m.in. opiekuńczych, wynikających z trendu starzenia się popula-
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cji (nie tylko na wsi ale i w mieście). Wymieniona działalność pozarolnicza na-

leży do działalności gospodarczej niskiego ryzyka. Oferuje towary i usługi na 

wsi za pośrednictwem rodzinnych i spółdzielczych przedsiębiorstw, tworzy 

miejsca pracy. Daje kobietom możliwość godzenia obowiązków życia prywat-

nego z pracą zawodową, a także realizacji aspiracji zawodowych. Wielofunk-

cyjność ról kobiet wiejskich będzie pozytywnym czynnikiem ograniczania wy-

ludniania się obszarów wiejskich i migracji kobiet ze wsi do miast. 

Kobiety wiejskie w coraz większym stopniu aspirują do podjęcia pracy 

poza rolnictwem (np. założenia własnej firmy albo pracy na etacie). W mniej-

szym stopniu ich plany zawodowe dotyczą działalności rolniczej, chociaż część 

rolniczek wiąże swoją przyszłość z powiększeniem obszaru i dywersyfikacją 

działalności gospodarstwa rolnego. 

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na poziom życia na obszarach 

wiejskich będzie także wdrażanie działań obejmujących następujące dziedziny: 

transfer wiedzy i działania informacyjne (szkolenia zawodowe, kampanie in-

formacyjne itp.), usługi doradcze, usługi wsparcia z zakresu zarządzania gospo-

darstwem rolnym oraz usługi w zakresie zastępstw w gospodarstwach, wsparcie 

dla młodych rolników rozpoczynających działalność, działalność inną niż rolni-

cza na obszarach wiejskich, podstawowe usługi i rewitalizacja wsi na obszarach 

wiejskich (łączność szerokopasmowa, działalność kulturalna, infrastruktura tu-

rystyczna itp.). W polskim stanowisku wobec wspólnej polityki rolnej Unii Eu-

ropejskiej po 2020 r. wskazano na konieczność wzmocnienia finansowania i za-

chowania dotychczasowego kryterium podziału środków na wsparcie rozwoju 

obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR) i jednocześnie większe zaangażowanie 

pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym poli-

tyki spójności
96

. 
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Rozdział III 

 

Znaczenie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

 

1. Wprowadzenie 

 

Celem rozdziału jest przedstawienie roli zrównoważonego rozwoju obsza-

rów wiejskich w kształtowaniu jakości życia ludności wiejskiej. Chodzi przy 

tym bardziej o ustalenie czynników sprawczych a mniej o fakty empiryczne, 

które szybko się zmieniają, a ponadto są dostępne w bazach GUS i WUS
97

 oraz 

licznych opracowaniach dotyczących Mazowsza
98

. Pojęcie zrównoważonego 

rozwoju odnosi się do pewnej idei, która przyoblekana w koncepcję rozwoju 

stanowi współcześnie cel strategiczny rozwoju. Realizacja tej koncepcji nie jest 

możliwa bez zaangażowania państwa – jego instytucji – ale też organizacji sa-

morządowych, zawodowych, społecznych i innych organizacji pozarządowych.  

Problematyka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich nabiera  co-

raz większego znaczenia wraz z postępującym procesem degradacji środowiska 

naturalnego, zmianami klimatycznymi, zagrożeniem dostarczania dóbr publicz-

nych, rosnącą presją na zmniejszanie dysproporcji w poziomie życia, ujemnymi 

skutkami nadmiernej urbanizacji oraz umniejszaniem dobrostanu wiejskiego 

krajobrazu i wartości kulturowych. Na obszarach wiejskich spoczywa szczegól-

na odpowiedzialność za kształtowanie warunków dla urzeczywistniania idei 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a to chociażby dla-

tego, że na nie przypada ponad 9/10 powierzchni lądowej oraz w nich żyje 2/5 

mieszkańców Polski.  

Zrównoważony rozwój formułuje się nie tyle do miejscowości wiejskich 

(wsi), co do obszarów wiejskich, które w Polsce są pojmowane w sposób nader 

uproszczony, jako tereny poza miastami
99

. Trudno jednak o precyzyjne kryteria 
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rozgraniczenia obszarów wiejskich i niewiejskich, jeżeli brać pod uwagę rosną-

ce interakcje miejscowości wiejskich z miastami.  Chodzi tu o rynek pracy, 

usługi publiczne (edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, łącznościowe) i bytowe, 

placówki handlowe, infrastrukturę techniczną, środowisko przyrodnicze itd. 

Nierzadko faktyczne granice między miejscowościami wiejskimi i niewiejskimi 

są płynne – następuje wzajemne przenikanie, wylewanie się miast na tereny 

wiejskie, jak też formalnoprawne przekształcanie miejscowości wiejskich w 

miasta. Ponadto niektóre miejscowości wiejskie będące siedzibami gmin czy 

pełniące funkcje rekreacyjno-turystyczne i zdrowotne upodobniają się do osiedli 

i miasteczek. W istocie każdą administracyjnie wyodrębnioną miejscowość daje 

się umieścić na linii „wiejskie miejscowości peryferyjne – metropolie”. Miej-

scowości typowo wiejskie z pewnością wyróżnia środowisko przyrodnicze oraz 

znaczenie gospodarstw rolnych w strukturze społeczno-ekonomicznej. 

Podnoszenie jakości życia jest ex definitione jednym z podstawowych ce-

lów zrównoważonego rozwoju, ponieważ taki  rozwój zakłada osiąganie ładu w 

sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, co może być utożsamiane z 

jakością życia. Jakość życia jest kategorią niejednoznaczną, lecz niewątpliwie  

wykracza poza poziom dochodów, zwłaszcza jeżeli jakość życia (poziom życia) 

utożsamiać z dobrostanem, o którym przesądza sytuacja w wyżej wymienionych 

sferach. Tak rozumiany dobrostan określają  w istocie te same czynniki, które 

kształtują zrównoważony rozwój. Chodzi tu o czynniki wewnątrz wiejskie i 

czynniki zewnętrzne – o interakcje z otoczeniem rozumianym jako to, co jest 

poza wsią. Te ostatnie są dwukierunkowe w postaci odpływów i dopływów 

miejsc pracy, siły roboczej, dochodów i innych  transferów pieniężnych oraz 

innowacji (know-how), wzorców kulturowych i aspiracji.  

W rozwoju obszarów wiejskich nadal istotną rolę odgrywa rolnictwo – w 

jednych miejscowościach dominującą a w innych już marginalną. O tej roli w 

znacznej mierze przesądza model rolnictwa. Zrozumiałe, że rolnictwo wielkoob-

szarowe o dużej skali produkcji, zmechanizowane i powiązane bezpośrednio z 

zakładami przetwórczymi z reguły zlokalizowanymi z miastach ma słabsze wię-

zi ekonomiczne na poziomie lokalnym niż drobnotowarowe rolnictwo rodzinne. 

Zatem łatwo dowieść, że model rolnictwa wpływa na jakość życia ludności 

wiejskiej.  

Zrównoważony  rozwój obszarów wiejskich jest zróżnicowany przestrzen-

nie, chociażby ze względu na drogę historyczną rozwoju, zagospodarowania 

przestrzeni, jak też przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa. Ponieważ tworzenie 
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wartości dodanej jest kluczem do podnoszenia dobrobytu na wsi, to wykorzysta-

nie wszelkich sposobności w tym celu jest sprawą krytyczną. Potrzebna jest za-

tem racjonalna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
100

.  

 

2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

 

Przez tysiąclecia wieś dominowała w rozwoju, natomiast miasta  powoli 

się rozwijały w miarę tego jak rolnictwo zwiększało nadwyżkę ekonomiczną 

ponad potrzebę własnej egzystencji. Przyspieszenie i to ogromne w tym zakresie 

wniosła industrializacja, która zresztą nie byłaby możliwa bez udziału wsi. Wła-

śnie wieś i rolnictwo wniosły znaczący wkład w ogólny rozwój społeczno-

gospodarczy w okresie uprzemysłowienia, niewiele korzystając z tego rozwoju. 

Dokonywało się to głównie przez: 1) dostarczenie taniej siły roboczej, której 

koszty reprodukcji ponosiła wieś, 2) dostarczanie taniej żywności (zaniżanie cen 

produktów rolnych, dostawy obowiązkowe), 3) tworzenie popytu na towary 

przemysłowe (do produkcji rolnej, inwestycyjne i konsumpcyjne) oraz 4) do-

starczanie kapitału na rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki. Z kolei 

przemysł, czy szerzej ogół zjawisk określanych mianem industrializacji, wywie-

rał coraz większy wpływ na rolnictwo i wieś. W przypadku rolnictwa chodzi 

głównie o podporządkowywanie go regułom gospodarki rynkowej oraz urucho-

mienie tzw. procesu industrializacji rolnictwa. Natomiast w przypadku wsi cho-

dzi o takie przemiany  jak: 1) dezagraryzacja wsi, 2) zmiany demograficzne,  3) 

podnoszenie poziomu wykształcenia, 4) postępująca komercjalizacja coraz 

większej liczby aspektów życia wiejskiego, 5) włączanie gospodarki lokalnej 

(wiejskiej) w globalny obieg produkcji i konsumpcji, 6) upodobnianie się wzor-

ców konsumpcji i stylu życia do mieszkańców miast, 7) zmiana rytmu życia 

mieszkańców wsi (dotyczy to jeszcze bardziej mieszkańców miast), w którym 

coraz większą część zajmuje czas spędzany w pracy oraz przybytkach handlu, 

natomiast coraz mniej w domowych pieleszach
101

.   

Rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki zepchnął rolnictwo na dal-

szą pozycję w strukturze społeczno-ekonomicznej. Rozwój ten tworzył zapo-

trzebowanie na rolniczą siłę roboczą, umożliwiając tym samym wchłonięcie 

nadwyżkowych zasobów pracy ludności rolniczej, tworzył popyt na produkty 
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rolnicze, wnosił powiew nowości, postępu i oświaty, a także coraz bardziej 

świecił blaskiem, jako wzorzec stylu życia, spychając tradycyjną kulturę wiej-

sko-rolniczą poza scenę. Jednocześnie rozwój ten tworzył podstawy głębokich 

zmian technologicznych w rolnictwie, które uwalniały kolejne partie zasobów 

pracy, koncentrację i specjalizację oraz zmianę celu gospodarowania – z egzy-

stencjalnego na ekonomiczny (dochód). Równocześnie industrializacja powo-

dowała, że wyroby przemysłowe stopniowo zastępowały wyroby tradycyjnego 

wiejskiego rzemiosła i rękodzielnictwa, umniejszając w ten sposób miejsca pra-

cy i źródła kreacji dochodów na wsi, przesuwając je do miast. Siły motoryczne 

rozwoju rolnictwa przemieszczały się poza wieś, co powodowało deprecjację 

ekonomiczną wsi poprzez transfer wartości dodanej ze wsi. Pogłębiało to dyspa-

rytet dochodów rozporządzalnych i opłaty pracy. Ponadto, industrializacja i 

urbanizacja uszczuplały kapitał ludzki i społeczny wsi poprzez wysysanie naj-

bardziej przedsiębiorczych jednostek. Do tego trzeba dodać uszczuplanie kapita-

łu przyrodniczego, który stanowi niezastąpione bogactwo terenów wiejskich. 

Jednocześnie industrializacja przyczyniała się do przemian, które mają 

szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju wsi. Chodzi zwłaszcza o rozwój in-

frastruktury technicznej, w tym komunikacji drogowej i sieciowej (drogi, telefo-

ny, Internet), rozwój infrastruktury socjalnej i oświatowo-kulturalnej oraz finan-

sowej, tworzenie nowych instytucji na wsi: rynkowych, finansowych, usługo-

wych, kulturalnych itd. Rozwój infrastruktury technicznej zwiększa komfort ży-

cia na wsi oraz tworzy nowe możliwości rozwoju, w tym dla tradycyjnie istnie-

jących na wsi działalności, jak rolnictwo i rzemiosło, a także nowych działalno-

ści. Rozwój środków komunikacji ułatwia kontakty z innymi miejscowościami 

wiejskimi a przede wszystkim z miastami, co zmniejsza koszty przemieszczenia 

towarów i usług oraz dojazdów do pracy. Łączność elektroniczna znakomicie 

zmniejsza koszt  przepływów informacji oraz kapitału finansowego, uwalniając 

je od barier tworzonych przez odległość. Postęp technologiczny w komunikacji 

stwarza społecznościom wiejskim szansę przezwyciężenia geograficznej i in-

formacyjnej izolacji. Infrastruktura społeczna jest niezbędna dla rozwoju kapita-

łu ludzkiego i jakości życia, tworzy materialną podstawę dla zaspokojenia po-

trzeb w zakresie oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, wychowania, pomo-

cy społecznej, rekreacji, kultury fizycznej - jest konieczna dla zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i w ogóle postępu cywilizacyjnego
102

. Natomiast 
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zmiany kulturowe, w tym zmiana modelu konsumpcji, kierują popyt wiejski na 

dobra i usługi  tworzone poza wsią. Na wsi pozostają działalności o niższej war-

tości dodanej. Pieniądz pozyskany przez mieszkańców wsi w coraz mniejszym 

zakresie tworzy popyt na dobra i usługi wytworzone na wsi a coraz większa jego 

część zasila podmioty poza miejscowością wiejską. Również rolnictwo wciąga-

ne w kierat technologiczny, charakterystyczny dla industrializacji rolnictwa, 

mimo zwiększania produktywności i wydajności pracy, nie zwiększa realizowa-

nej wartości dodanej – głównie za sprawą zmiany relacji czynników wytwór-

czych oraz cen rolnych. Taka cyrkulacja pieniądza podmywa oczywiście eko-

nomikę miejscowości wiejskich – ekonomikę lokalną ze szkodą dla lokalnych 

społeczności. To powoduje ujemne zjawiska: nadmierną migrację i depopulację 

wielu miejscowości peryferyjnych, starzenie się populacji, niską wydajność pra-

cy, niski kapitał społeczny wsi i trudności współdziałania (zespoły, spółdzielnie, 

kooperatywy, grupy producenckie), utrudniony dostęp do placówek usług pu-

blicznych, szkolnictwa, oświaty, kultury, opieki zdrowotnej, niesatysfakcjonują-

cy stan infrastruktury technicznej itd. Uruchamia  to zaklęte koło: niska gęstość 

zaludnienia  brak krytycznej masy dla usług publicznych i infrastruktury  

niska stopa kreacji biznesu  mniej miejsc pracy  migracja i starzenie się 

ludności  niższa gęstość zaludnienia
103

. Tymczasem żywotność wsi wymaga 

pewnego krytycznego kapitału społecznego dla zachowania zwyczajów, trady-

cji, dziedzictwa, usług publicznych, infrastruktury
104

. Jednocześnie nasila się 

urbanizacja wsi podmiejskich oraz migracja ludności z miast na wieś (koloniza-

cja miejscowości wiejskich przez ludność napływową), co stanowi szansę, ale i 

zagrożenie.   

Okres po-przemysłowy (post industrialny) cechuje nowa sytuacja w za-

kresie rozwoju obszarów wiejskich oraz miejsca rolnictwa w tym rozwoju. Na tę 

sytuację składa się kilka elementów, które ogólnie rzecz ujmując odnoszą się do 

środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa żywnościowego, witalności (ży-

wotności) wsi i kultury. Elementy te są spięte jedną klamrą w postaci koncepcji 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (ZRRiOW). Podkre-

śla to integralną więź rolnictwa ze wsią – zakorzenioną głęboko w historii, ale 

też na nowo odkrywaną i odżywającą współcześnie. Ma to uzasadnienie w 

zmieniających  się związkach wsi z miastami i w ogóle z ogólnym rozwojem 
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społeczno-gospodarczym. Rola wsi nie sprowadza się już tylko do dostarczania 

żywności (i innych surowców) i siły roboczej oraz wartości dodanej, lecz także 

dóbr publicznych i usług ekosystemowych. Okazuje się, że im bardziej prze-

strzeń wiejska się kurczy, tym bardziej są  doceniane walory wsi. 

Kierunkiem strategicznym – swoistą mapą drogową – rozwoju wsi powi-

nien być rozwój zrównoważony. Kardynalnym warunkiem takiego rozwoju jest 

żywotność ekonomiczna, społeczna i środowiskowa obszarów wiejskich. Ozna-

cza to podnoszenie standardu życia stosownie do zmian zachodzących poza 

wsią, zachowanie środowiska dla przyszłych pokoleń oraz zdolność do dosto-

sowania się do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu wsi. Żywotność ekonomiczna 

wnosi na porządek dnia zwłaszcza pracę i dochody. Stąd powszechny, odmie-

niany przez wszystkie przypadki, postulat rozwijania przedsiębiorczości na wsi. 

Skuteczne rozwiązanie kwestii dochodowej oznacza jednocześnie zachowanie 

żywotności ekonomicznej wsi, co stanowi warunek sine qua non jej rozwoju. 

Rozwiązanie kwestii dochodowej wsi nie jest możliwe tradycyjnym sposobem - 

tylko poprzez rozwój rolnictwa. O dochodach wsi coraz bardziej decyduje dzia-

łalność gospodarcza poza rolnictwem oraz źródła niezarobkowe, w tym zwłasz-

cza emerytury i renty z systemu ubezpieczeń społecznych. Żywotność społeczna 

to przede wszystkim pozamaterialne warunki życia, dostępność usług publicz-

nych, kapitał ludzki i społeczny, rozwój kulturalny. Żywotność środowiskowa 

dotyczy stanu środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych i zagospo-

darowania przestrzeni fizycznej. Istnieje pewna „konkurencyjność” pomiędzy 

poszczególnymi wymiarami żywotności. Zwiększaniu żywotności ekonomicznej 

może towarzyszyć umniejszanie żywotności społecznej i środowiskowej. Nie 

można rozwoju wsi kojarzyć tylko z postępem ekonomicznym a zwłaszcza za-

sobnością i napływem kapitału, pomijając niekorzyści w postaci umniejszenia 

dobrostanu środowiskowego oraz niektórych elementów dobrostanu społeczne-

go. Urbanizacja obszarów wiejskich ma swoje granice, po których przekrocze-

niu wieś zatraca swój unikatowy – wiejski właśnie charakter.  

Żywotność obszarów wiejskich stanowi cel polityczny. Obszary te mają 

nie tylko prawo do rozwoju, ale też ich rozwój jest nieodzowny dla zrównowa-

żonego rozwoju całego kraju, w tym także rozwijających się metropolii. Obsza-

ry wiejskie mogą być – i w wielu przypadkach już są – atrakcyjnym miejscem 

godziwego życia. Nawarstwione problemy ekonomiczne i społeczne wsi są 

stopniowo rozwiązywane, czego możliwości ogromnie wzrosły po akcesji Pol-

ski do Unii Europejskiej. Problematyka ZRRiOW nabiera  coraz większego zna-
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czenia wraz z nowymi wyzwaniami i uwarunkowaniami. Potrzebna jest polityka 

wiejska, uwzględniająca podejście holistyczne i wielosektorowe, więzi wsi z 

miastem, współpracę władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, przed-

siębiorcami i społecznością wiejską. Szczególnego znaczenia nabiera kształto-

wanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym różnorodnych organizacji łączą-

cych ludzi w działaniach na rzecz dobrostanu społeczności lokalnej. Wieś ma w 

tym zakresie znaczące tradycje.   

 

3. Czynniki zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich 

 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest kształtowany przez wiele 

czynników endo- i egzogenicznych. Najskuteczniej może się dokonywać na 

drodze efektywnego spożytkowania aktywów wiejskich, tj. czerpania renty z 

zasobów i walorów środowiska przyrodniczego (renta ziemi, renta przyrodni-

cza), rozwijania przedsiębiorczości lokalnej  wykorzystując miejscowe zasoby 

przyrodnicze, kulturowe (np. kuchnia, rzemiosło, …). Bazowanie na transferach 

z zewnątrz, świadczeniu usług kosztem środowiska (np. składowanie odpadów, 

lokalizacja uciążliwych zakładów przemysłowych) może mieć charakter raczej 

doraźny. Chodzi zatem o wykorzystywanie lokalnych zasobów materialnych i 

kapitałowych tak, aby jak najwięcej korzyści było udziałem lokalnej społeczno-

ści, kierowanie się potrzebami i możliwościami tej społeczności, partycypację 

ludności w rozwoju (idea gospodarki społecznej), rozwijanie i wykorzystywanie 

kapitału społecznego oraz podejście terytorialne a nie sektorowe.  

Środowisko przyrodnicze (zasoby, walory, krajobraz) stanowi niezastą-

piony i najważniejszy atrybut wiejskości ze względu na jego rosnące znaczenie 

w wielu funkcjach i zastosowaniach – produkcyjnych, usługowych, mieszka-

niowych, kulturowych itd. – tworzących sposobność działalności zaspokajają-

cych nowy popyt. Przyrodę trzeba traktować jako dobro publiczne, abstrahując 

w tym miejscu od samoistnej wartości przyrody i jej znaczenia dla warunków 

życia na Ziemi. Ma tu miejsce pewien konflikt między celami danej generacji i 

przyszłych generacji, gdyż niejednokrotnie bieżące interesy zachęcają do nad-

miernej eksploatacji przyrody ponad stopę odnowy kosztem przyszłych genera-

cji. Tak to się nierzadko dzieje na przykład na obszarach Natura 2000. Podobny 

dylemat mamy z ziemią, która jest dobrem prywatnym, ale jednocześnie jest 

specyficznym dobrem publicznym. Dlatego na korzystanie z dobra prywatnego 
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– ziemi – powinny być nałożone pewne rygory, aby nie uszczuplać  pożytków 

płynących z ziemi jako dobra publicznego. 

Dla gospodarki lokalnej szczególne znaczenie ma infrastruktura, która 

tworzy możliwości rozwoju, w tym tradycyjnie istniejących na wsi działalności, 

jak rolnictwo i rzemiosło, oraz nowych, jak też ma kluczowe znaczenie dla zła-

godzenia głównych problemów obszarów wiejskich i  zwiększenia komfortu 

życia na wsi. Rozwój środków szeroko rozumianej komunikacji ułatwia kontak-

ty z innymi miejscowościami wiejskimi a przede wszystkim z ośrodkami miej-

skimi, co zmniejsza koszty przemieszczenia towarów i usług oraz dojazdów do 

pracy. Łączność elektroniczna ułatwia przepływy informacji oraz kapitału, 

uwalniając je od barier tworzonych przez odległość oraz znakomicie zmniejsza-

jąc koszty transakcyjne. Postęp technologiczny w komunikacji stwarza szansę 

przezwyciężenia geograficznej i informacyjnej izolacji. Internet umożliwia do-

stęp do aktualnej informacji, co jest podmiotom gospodarczym niezbędne, aby 

mogły być kompetytywne we współczesnej gospodarce. 

Zasoby pracy polskiej wsi stanowią rosnący odsetek ogólnych zasobów 

pracy. Ich wykorzystanie ma zatem istotne znaczenie dla tworzenia wartości do-

danej, a więc także zwiększania dobrobytu ekonomicznego. Zasoby pracy w 

najbardziej ogólnym ujęciu wyznacza liczba ludności, która w okresie powojen-

nym systematycznie rosła do aż ostatnich lat XX wieku, po czym zaczęła się 

obniżać z niepokojącą prognozą
105

. Liczba ludności wiejskiej w 2018 r. wynosi-

ła 15,3 mln, w tym w Mazowieckiem 1,9 mln. a liczba pracujących w rolnictwie 

wynosiła odpowiednio 2,3 mln i 0,3 mln.
106

. Ludność wiejska stanowi 40% ogó-

łu ludności a w Mazowieckiem 35,5% (ale gdyby pominąć Warszawę, to odse-

tek ten wzrasta do 53%). Warto dodać, że w Mazowieckiem 46% ludności wiej-

skiej mieszka w gminach miejsko-wiejskich
107

. Od kilku lat liczba ludności 

wiejskiej rośnie (w 2018 r. saldo migracji na terenach wiejskich wyniosło 28,3 

tys., w tym w Mazowieckiem 5 tys. Polska wchodzi w fazę zmniejszającej się 

liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz pogarszającej się relacji ludności  

w wieku nieprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym, przy spadku 

liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzroście liczby ludności w 

wieku poprodukcyjnym. Rosnąca liczba emerytów i rencistów przy malejącej 

                                                           
105

 Według prognozy GUS liczba ludności w Polsce spadnie do 36,8 mln do 2030 r., w tym ludności wiejskiej do 

15,0 mln. Pewne korekty wprowadzają  zmiany w podziale administracyjnym kraju, a ściślej mówiąc „wchłania-

nie” przez miasta miejscowości wiejskich oraz sporadycznie przekształcanie się miejscowości wiejskich w miasta. 
106

 Odsetek pracujących w rolnictwie wynosił około 20% ogółu pracujących spośród ludności wiejskiej (w 2010 

r. około 30%). 
107

 Takich gmin jest 51 a gmin wiejskich 228 (wszystkich 314) 



93 
 

liczbie osób w przeciętnej rodzinie oraz emigracja osób młodszych zaostrza 

problem opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi w szczególności na 

wsi. Warto odnotować wzrost wykształcenia ludności wiejskiej: wykształcenie 

wyższe posiada 12% mieszkańców wsi (w mieście 29%). Trzeba jednak podkre-

ślić, iż zasadniczą rolę w zakresie czynnika ludzkiego odgrywają miejscowości 

wokół miast (suburbia), przy depopulacji wielu miejscowości peryferyjnych o 

wybitnie rolniczym charakterze. To „pęknięcie” obszarów wiejskich, które za-

początkowała industrializacja, pogłębia się. 

Kluczowe znaczenie dla wsi ma oczywiście ekonomia wiejska, w tym 

zwłaszcza wartość dodana przez nią tworzona. Ważne aby pieniądz pozyskany 

przez mieszkańców wsi był wydatkowany na dobra i usługi tworzone na wsi, 

aby nie podmywać ekonomiki miejscowości wiejskich – ekonomiki lokalnej ze 

szkodą dla lokalnych społeczności. Jeżeli chcemy zachować i podnieść na wyż-

szy poziom witalność wsi, to trzeba zwiększyć rozmiary krwioobiegu – cyrkula-

cji pieniądza – tak poprzez zwiększenie wartości tworzonej na wsi (w rolnictwie 

i poza rolnictwem) oraz zatrzymanie jak najwięcej pieniądza na wsi.  

Wartość tworzoną można zwiększyć przez restytucję gospodarki lokalnej, 

podmytej przez industrializację. Wartość tworzoną w rolnictwie można zwięk-

szać przez przechodzenie na tory rolnictwa agroekologicznego i rozwijanie lo-

kalnych systemów żywnościowych oraz wykorzystywanie zasobów gospo-

darstw rolnych do rozwijania działalności okołorolniczych, agroturystyki, rze-

miosła, rękodzielnictwa, różnego rodzaju usług (np. usług opiekuńczych, rekre-

acji, obserwacji przyrody a nawet myślistwa)
108

. Wartość tworzoną w pozarolni-

czych sektorach gospodarki wiejskiej można zwiększać poprzez bazowanie na 

aktywach wsi - wykorzystaniu zasobów wiejskich – tworząc nowe miejsca pracy 

i źródła dochodów (turystyka wiejska, opieka zdrowotna, rekreacja, drobny 

przemysł, usługi z dużą wartością dodaną, w czym pomaga także osiedlanie się 

na wsi ludzi wolnych zawodów). Stąd polityka promująca i wzmacniająca lo-

kalne zrzeszenia handlowe, strefy przemysłowe, spółdzielnie czy grupy produ-

cenckie i inne formy lokalnej przedsiębiorczości powinny stanowić istotny ele-

ment strategii ekonomicznego rozwoju. Znaczącą szansę obszarów wiejskich 

stanowi turystyka – połączona z rekreacją, lokalnymi specjałami, przyrodą, kul-

turą, tradycją itp. Turystyka wiejska to nowe miejsca pracy i źródła dochodu, ale 

też wymaga nowej wiedzy, infrastruktury, mieszkań, sprzętu itp. Ważne jest 
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promowanie regionu i tworzenie sieci turystyki wiejskiej (zwłaszcza w przypad-

ku turystyki „wędrownej”). Potrzebne jest wsparcie doradztwa i samorządów: 

kursy, szkolenia, standardy usług, promocja, zarządzanie gospodarstwami agro-

turystycznymi, jak też kapitału ludzkiego
109

. Znaczącą szansę wzmocnienia eko-

nomiki obszarów wiejskich stanowi rozwijanie odnawialnych źródeł energii, 

zwłaszcza słonecznej, wiatrowej, biogazowej (w tym komory fermentacyjne do 

produkcji biogazu z odpadów rolnych, obornika, ścieków), jak też biorafinerie 

wytwarzające nawozy biologiczne, pasze białkowe, pestycydy zawierające bio-

logiczne substancje czynne oraz sekwestracja węgla. 

Zrównoważony rozwój wsi wymaga racjonalnego zagospodarowania 

przestrzeni obszarów wiejskich (wsi), co w Polsce można uznać za piętę achil-

lesową. Jest to jedna z tych spraw, która wbrew oczywistości, wydaje się być 

nierozwiązywalna. Tymczasem ład przestrzenny, w którym są wyznaczone gra-

nice dla urbanizacji, rozsądna alokacja  inwestycji, pozostawianie terenów 

otwartych (użytki ekologiczne, tereny zalewowe/poldery,…), wkomponowanie 

w krajobraz architektury wiejskiej (domy mieszkalne, dworki, budynki publicz-

ne, parki, w tym dworskie, drogi, ścieżki, młyny, wiatraki, szachownica pól 

itd.),  zapobieganie uniformizacji krajobrazu i miejscowości – każda może być 

unikatowa (Wójcik (red.) 2014). Ład ten zawiera takie kryteria ogólne jak: ce-

lowe i oszczędne korzystanie z przestrzeni, ochrona gruntów rolnych i leśnych, 

rozważne gospodarowanie ziemią rolniczą, ochrona środowiska naturalnego i 

rygorystyczne przestrzeganie granic jego dopuszczalnych zmian, ochrona re-

zerwatów, parków narodowych, terenów rekreacyjnych, ochrona zabytków i 

piękna krajobrazu itd.  Ład przestrzenny silnie rzutuje na potrzebne inwestycje 

zwłaszcza w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz koszty bieżące 

jej użytkowania. Ład  przestrzenny i  racjonalne wykorzystanie przestrzeni oraz 

zarządzanie nią ma wprost kapitalne znaczenie dla jakości życia i zachowania w 

należytym stanie ekosystemów. Niestety, transformacja przyniosła widoczny 

regres w zakresie tego ładu z powodu opacznie rozumianej wolności gospodar-

czej i samorządowej. Zagrożenie stwarza lokowanie na terenach wiejskich 

uciążliwych przemysłów, chaotyczny rozwój infrastruktury, a zwłaszcza bu-

downictwa mieszkaniowego wokół miast i w atrakcyjnych przyrodniczo miej-

scowościach, w tym także na obszarach chronionych, bądź które powinny być 
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chronione. To grozi nieodwracalnymi zmianami – utratą największego bogactwa 

obszarów wiejskich, którego nie można zastąpić, tj. bogactwa przyrodniczego i 

krajobrazowego. Nierzadko zdumiewa krótkowzroczność władz lokalnych, po-

święcających środowisko przyrodnicze w imię doraźnych korzyści (np. sprzedaż 

terenów pod inwestycje mieszkaniowe). Chaos na terenach wiejskich wokół 

aglomeracji, ale i mniejszych miast, rodzi ogromne problemy komunikacyjne i 

środowiskowe – stwarzając zagrożenia dla wiejskiego środowiska przyrodni-

czego. Prawo, które w gospodarce rynkowej powinno regulować zagospodaro-

wanie przestrzeni stosownie do kryteriów efektywności społecznej, jest ułomne.  

Jednym z podstawowych zadań polityki wobec rolnictwa i wsi jest wspie-

ranie tworzenia i rozwoju sprawnych instytucji rolniczych i wiejskich oraz bu-

dowania kapitału społecznego. Bez takich instytucji, bez kapitału społecznego 

osiągnięcie pożądanego na miarę wyzwań i możliwości postępu w rozwoju bę-

dzie trudne, jeśli wręcz niemożliwe.  

Rozwój wsi musi być wykuwany przede wszystkim przez samych jej 

mieszkańców. I inaczej być nie może i zapewne byłoby źle, gdyby było inaczej. 

Ważne jest także, czy wieś będzie zdolna skorzystać z możliwości, jakie stwarza 

postęp naukowo-techniczny, w tym zwłaszcza agrobiotechnologie, telekomuni-

kacja, Internet – słowem, czy potrafi wpisać się w społeczeństwo informacyjne 

(wiedzy), zachowując zarazem dorobek kulturowy i środowiskowy. 

 W relacjach miasto ÷ wieś zachodzą nowe zjawiska, które stwarzają 

szansę na rozwój wsi oraz dobrostan jej mieszkańców. Jako obiektywne zjawi-

ska trzeba traktować zmianę funkcji wsi oraz nasilanie więzi wsi z miastem. W 

pierwszym wypadku chodzi głównie o zmniejszanie udziału funkcji produkcji 

rolnej na rzecz funkcji produkcji pozarolniczej a zwłaszcza funkcji pozaproduk-

cyjnych (miejsca zamieszkania, rekreacji, usług socjalnych, przyrodniczych i 

kulturowych). Wynika to z oczekiwań społecznych, które coraz dalej wykracza-

ją poza żywność.  Popyt na nowe dobra i usługi tworzone przez wieś zwiększa 

nadwyżkę ekonomiczną wsi dzięki  płatnościom za nie. Godne uwagi jest rów-

nież odwrócenie trendów migracyjnych – także kapitału. Wieś przestaje być 

passé. Wieś oferuje bowiem tańsze życie (zwłaszcza mieszkania), wolniejsze 

tempo życia – spokój i wyciszenie – oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

Migranci na wieś mogą być znaczącą siłą w zapewnieniu witalności wsi – wyda-

jąc znaczącą część swoich dochodów w lokalnych placówkach, mogą także two-

rzyć miejsca pracy dla dotychczasowych mieszkańców. Obecnie na wieś prze-

noszą się nie tylko emeryci ale coraz częściej przedstawiciele wolnych zawodów 
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i kadra kierownicza, zatem także twórcy innowacji. Przechodzenie do gospodar-

ki opartej na wiedzy podnosi znaczenie innowacji, które wprawdzie tworzone są 

w placówkach badawczo-naukowych z reguły zlokalizowanych w dużych mia-

stach, ale znacząco został ułatwiony ich transfer na wieś w związku z rozwojem 

infrastruktury technicznej i nowymi środkami komunikacji (zwłaszcza Interne-

tem). Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz możliwości telepracy rozsze-

rzają zasięg terenów mieszkaniowych poza strefę podmiejską, jeśli miejscowość 

posiada walory przyrodnicze (las, rzeka, zbiornik wodny, atrakcyjny krajobraz 

itp.), walory kulturowe (np. estetyka i architektura wsi, zwyczaje, interesujące 

obiekty historyczne) oraz walory techniczne (wyposażenie w wysokiej jakości 

infrastrukturę techniczną i społeczną, sklepy, podstawowe usługi itp.)
110

.  

Akcesja do Unii Europejskiej dała znaczący impuls zmianom na wsi. 

Stworzyła bowiem możliwości  modernizacji rolnictwa, przyspieszenia rozbu-

dowy infrastruktury technicznej wsi, ochrony zasobów i walorów środowiska 

przyrodniczego, zdjęcia części nadwyżek rolniczych i wiejskich zasobów pracy 

przez migrację za granicę. Na wieś zaczął napływać kapitał, który nie kieruje się 

wprost kryterium efektywności mikroekonomicznej. Kapitał ten skierowany jest 

do rolnictwa (płatności bezpośrednie i modernizacja gospodarstw) oraz na roz-

wój wsi (na infrastrukturę techniczną, zachowanie środowiska przyrodniczego i 

społeczno-kulturowego, aktywizację mieszkańców wsi w działalności poza rol-

nictwem). Szczególne znaczenie mają środki na inwestycje infrastrukturalne. 

Nie mniej istotny jest wpływ akcesji na ogólny rozwój kraju, co tworzy popyt na 

wiejską siłę roboczą oraz produkty rolno-żywnościowe. Tworzenie warunków 

do spożytkowania zasobów pracy rodzin rolniczych i wiejskich pozarolniczych 

ma kluczowe znaczenie dla polepszenia warunków ekonomicznych ludności 

wiejskiej.  

Globalizacja spowodowała, iż świat stanął otworem dla przepływu kapi-

tału, towarów i usług i w o wiele mniejszym stopniu ludzi, stwarzając niebywałe 

szanse dla konkurencyjnych podmiotów i jednostek, uchylając barierę popytu, 

ale jednocześnie niosąc uprzednio nieuświadamiane zagrożenia. Globalizacji 

towarzyszą dwie przeciwstawne dialektycznie sprzężone tendencje. Jedna pole-

ga na homogenizacji miejsc, kultur, wartości, towarów, a druga na nabieraniu 

wartości przez specyfikę lokalną, która może przemienić się w dobro komercyj-

ne oraz ułatwić społeczności lokalnej wpisanie się w globalny podział pracy i 
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cyrkulację kapitału. Obok penetracji rynków lokalnych przez korporacje, poja-

wiają się nowe możliwości dla lokalnych producentów lokowania swoich pro-

duktów na rynku globalnym, co uchyla barierę popytu na tzw. produkty niszowe 

(rolnictwa ekologicznego, wytwarzane przy użyciu tradycyjnych technologii, 

regionalne). Rynek na te produkty poprzez włączenie w sieci handlowe staje się 

rynkiem globalnym, zaś popyt nieograniczonym. Ponadto produkty niszowe mo-

gą być wykorzystywane do promowania agroturystyki oraz turystyki kulinarnej.  

Globalizacja tworzy także zagrożenia dla miejscowości wiejskich, które  

stoją z reguły na gorszej pozycji w przyciąganiu kapitału, chociażby z uwagi na 

węższą ofertę pracy (pracowników: kwalifikacje), zaś przyciąganie kapitału 

kosztem kapitału przyrodniczego nie jest wskazane, jeżeli prowadzi do pogor-

szenia środowiskowych aspektów jakości życia. Korporacje zaczynają wykorzy-

stywać zasoby naturalne, ziemię, pracę i inne zasoby rolnicze i wiejskie, nisz-

cząc ukształtowany od dawna system wzajemnych powiązań między wsią i re-

gionem oraz osłabiają wiejski system społeczny. Siły globalizacji wzmagają 

przewagę wielkich metropolii, co tworzy stymulacje do odpływu ludności z ob-

szarów wiejskich.  

Globalizacja zwiększa przenikanie kultur, co stwarza także szanse dla kul-

tur ludowych, ale i zagrożenia. TV i inne mass media, stawiając na piedestale 

„oglądalność” (w domyśle zysk), lansują „badziewie” społecznie szkodliwe, 

spychając w cień wartościowe programy, w tym także wydobywające wartości 

kultury ludowej.  

W sumie globalizacja z jednej strony tworzy nowe szanse dla wsi, z dru-

giej strony jednak zwiększa zagrożenie degradacji środowiska oraz zaniku funk-

cji społecznych rolnictwa czyli zagraża wielofunkcyjności rolnictwa i wsi. Trze-

ba zatem – jest to zadanie polityki – znaleźć punkt równowagi między korzy-

ściami (na ogół ekonomicznymi) a niekorzyściami z powodu depopulacji, mi-

gracji najbardziej wykształconych i przedsiębiorczych osób oraz utraty dóbr 

środowiskowych.  

 

4. Rolnictwo w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich 

 

Wraz z rozwojem przemysłowym  rolnictwo traciło pozycję w zakresie 

miejsca pracy i źródła utrzymania. Niemniej pozostaje ono  głównym gospoda-

rzem terenów poza miastem. Trzeba jednak uwzględniać, że urbanizacja miej-

scowości wiejskich, jeśli prowadzi do eliminacji rolnictwa, powoduje ich prze-
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kształcanie w quasi miasta i utratę walorów wiejskości. Trzeba również 

uwzględniać to, że rolnictwo jest wytwórcą wielu dóbr publicznych, które są nie 

mniej ważne aniżeli dobra komercyjne. Z tego względu potrzebna jest równo-

waga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą oraz środowiskiem przy-

rodniczym na wsi. Wiele zależy tu od  modelu rolnictwa, przez który rozumie 

się sposób produkcji rolniczej o określanych cechach. Chodzi przede wszystkim 

o relacje ze środowiskiem przyrodniczym, technologie produkcji i wykorzysty-

wane narzędzia pracy, organizację procesu produkcji oraz relacje społeczne – z 

innymi grupami społecznymi. Nie wnikając w szczegółowy rozbiór modeli rol-

nictwa, ograniczymy się do dwóch wyróżniających się współcześnie, a mianowi-

cie modelu rolnictwa industrialnego  oraz modelu rolnictwa zrównoważonego. 

Model rolnictwa industrialnego jest produktem procesu industrializacji 

rolnictwa, który w syntetycznym ujęciu  obejmuje pięć zjawisk, a mianowicie: 

1) intensyfikację rolnictwa przez stosowanie przemysłowych środków produkcji 

rolnej; 2) koncentrację potencjału produkcyjnego i produkcji; 3) specjalizację 

gospodarstw i całych regionów; 4) komercjalizację czyli orientację na rynek, 

przy ograniczaniu samozaopatrzenia produkcyjnego  i konsumpcyjnego  ale też 

podporządkowywania gospodarstw rolnych pozarolniczym ogniwom łańcuchów 

żywnościowych; 5) finansjalizację – zwiększenie uzależnienia gospodarstwa 

rolnego od sfery finansów. Taki model rolnictwa, włączając rolnika w tzw. kie-

rat technologiczny, wymusza wzrost produkcji, wydajności pracy oraz koncen-

trację potencjału i produkcji w rolnictwie. Temu służy  też specjalizacja. Takie 

rolnictwo zapewnia obfitą i tanią żywność, kosztem jednak zużywania kopalin 

energetycznych, emisji degradujących  środowisko przyrodnicze, walorów kra-

jobrazowych, jakości żywności (i następnie zdrowia ludzi), ekonomiki lokalnej, 

kultury. Rolnictwo industrialne bazujące na przedsiębiorstwach rolnych (korpo-

racyjnych i prywatnych), o specjalistycznej i dużej skali produkcji, włączone w 

wertykalne łańcuchy żywnościowe, traci więź ekonomiczną z wsią, ponieważ 

wytworzone produkty rolnicze zbywa poza wsią, uzyskane środki przeznacza na 

kupno  dóbr i usług (produkcyjnych i konsumpcyjnych) wytwarzanych w mie-

ście, zaś dzięki technice rolniczej angażuje coraz mniej wiejskich zasobów pra-

cy. A zatem w cyrkulacji pieniądza coraz większa jego część zasila podmioty 

spoza miejscowości wiejskich. 

Mankamenty modelu industrialnego nabierające ostrości w dobie postin-

dustrialnej – wraz z nowymi wyzwaniami i uwarunkowaniami rozwojowymi – 
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zaowocowały koncepcją rolnictwa zrównoważonego
111

, które bazuje na wielo-

funkcyjności rolnictwa oraz rodzinnych gospodarstwach rolnych.  Idei rolnictwa 

zrównoważonego nie można zawęzić do równowagi środowiskowej i do prostej 

ekonomiki: maksymalizacji wydajności czy maksymalizacji produkcji. Rolnic-

two teraz ma więcej funkcji, w tym w szczególności zarządzanie środowiskiem 

– dobrem, które jest absolutnie niemobilne, czyli nie można go ani wyeksporto-

wać ani zaimportować
112

. Problem jest bowiem szerszy, gdyż dotyczy całego 

dobrostanu społecznego, który nie pokrywa się z dobrobytem poszczególnych 

jednostek. Zrównoważenie rolnictwa wymaga, aby dostarczało ono produktów 

społecznie pożądanych, wytwarzanych w sposób ekonomicznie efektywny i 

ekologicznie dopuszczalny. W modelu takiego rolnictwa powraca się do umiej-

scowienia procesu produkcji rolniczej w naturalnym agrosystemie, w którym 

dokonuje się transformacji niewyczerpywalnych (odnawialnych) zasobów 

(energii słonecznej, wiedzy) w produkty rolnicze. Obecnie koncepcja rolnictwa 

zrównoważonego koncentruje się na technologiach i praktykach rolniczych, któ-

re: 1) nie mają szkodliwych skutków środowiskowych, 2) są dostępne i efek-

tywne dla rolników, 3) prowadzą do zwiększenia produktywności rolnictwa i 

mają dodatnie skutki uboczne w zakresie dóbr i usług środowiskowych. Rolnic-

two zrównoważone wymaga zatem integracji procesów biologicznych i ekolo-

gicznych w procesie produkcji rolnej oraz minimalizowania zużycia zasobów 

nieodnawialnych, zwłaszcza szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a tak-

że zwiększania zdolności ludzi do współdziałania w zakresie rozwiązywania 

wspólnych problemów dotyczących korzystania z zasobów naturalnych, ochro-

ny roślin, nawodnień i innych. 

Przyszłościową postacią jest model rolnictwa organicznego (ekologiczne-

go), które  zwiększa żyzność gleby, zwiększa zawartość substancji organicznej 

w glebie, poprawia biochemiczne i ekologiczne charakterystyki gleby, zwiększa 

absorpcję CO2 w glebie, zmniejsza erozję i degradację gleby, zapobiega eutrofi-

zacji wód i powstawaniu martwych stref w morzach, wspomaga cykle hydrolo-
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giczne. Takie  rolnictwo wytwarza żywność biologicznie i chemicznie mniej 

skażoną – żywność bezpieczną dla zdrowia człowieka i o wysokiej jakości 

zdrowotnej oraz jest przyjazne dla środowiska przyrodniczego (wody, gleby, 

powietrza, bioróżnorodności)
113

. Dzięki temu wpływa na poprawę zdrowia lud-

ności a także sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i witalności obsza-

rów wiejskich. Podstawowy zarzut formułowany w stosunku do rolnictwa orga-

nicznego wynika z obawy o satysfakcjonujący wolumen żywności, ponieważ 

rolnictwo ekologiczne z jednostki powierzchni uzyskuje o około 1/5 niższą pro-

dukcję, aczkolwiek nowe praktyki w zakresie zmianowania i poplonów zmniej-

szają tę różnicę do około 1/10. Różnica ta zależy tak od rodzaju uprawy (roślin) 

jak i intensywności produkcji (Ponisio et al., 2015). Różnice w zakresie produk-

tywności ziemi będą się jednak zmniejszać wraz z rozwijaniem innowacji w za-

kresie synergii między rolnictwem i usługami ekosystemowymi a plonami roślin 

uprawnych. Produkty organiczne mogą być wytwarzane przez gospodarstwa 

(przedsiębiorstwa) rolne o dużej skali produkcji (np. fermy bydła mlecznego). 

Gospodarstwa ekologiczne to jeszcze zjawisko niszowe. Liczba gospodarstw 

ekologicznych (z certyfikatem i w trakcie przestawiania) w Polsce w 2018 r. 

wynosiła 19,2 tys., a powierzchnia upraw certyfikowanych 585 tys. ha. Dla woj. 

mazowieckiego analogiczne wielkości to 2,3 tys. i 42 tys. ha. 

Osobliwość Polski stanowi duża liczba drobnych gospodarstw rodzin-

nych, spośród których aż 2/5 stanowią gospodarstwa przeznaczające na własne 

potrzeby ponad połowę wytworzonej produkcji. Obecnie z użytkowaniem go-

spodarstwa rolnego związane jest jeszcze około 1/3 gospodarstw domowych na 

wsi, ale odsetek utrzymujących się wyłącznie lub głównie z pracy w rolnictwie 

jest 3-krotnie mniejszy. Znaczna część  rodzin wiejskich utrzymuje się z pracy 

najemnej, pracy na własny rachunek lub posiada niezarobkowe źródło utrzyma-

nia. Trzeba odnotować znaczący odsetek gospodarstw prowadzonych przez ko-

biety (29%). Gospodarstwa rodzinne na ogół są bardziej przyjazne środowisku 

ze względu na  zachowanie mozaiki gruntów, utrzymanie użytków ekologicz-

nych, dbałość o żyzność gleby, zachowanie bioróżnorodności oraz krajobrazu 

rolniczego. Niemniej obranie kursu na industrializację te zalety podmywa. W 

szczególności ma miejsce odchodzenie od produkcji zwierzęcej. W skali kraju 

49% gospodarstw rodzinnych nie utrzymuje zwierząt gospodarskich (Mazo-
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wieckie 56%), w tym w gminach wiejskich odpowiednio 44% (48%), gminach 

miejsko-wiejskich 50% (74%) a miejskich 82% (87%)
114

. Eliminowanie rodzin-

nych gospodarstw rolnych pociąga za sobą osłabienie żywotności miejscowości 

wiejskich oraz małych miast, które żyją w symbiozie z tymi gospodarstwami, 

świadcząc na ich rzecz rozliczne usługi produkcyjne, bytowe i publiczne. Domi-

nacja gospodarstw rodzinnych sprzyja zachowaniu potencjału demograficznego 

wsi oraz gospodarce wiejskiej, służąc także pomyślności lokalnych miasteczek 

żyjących w symbiozie z wsią i rolnictwem.   

Interesujące pole dla drobnych gospodarstw i żywotności obszarów wiej-

skich stanowią lokalne systemy żywnościowe, stojące w opozycji do systemów 

bazujących na korporacjach i wielkich sieciach handlowych. Drobni i średni 

rolnicy, którymi nie interesują się duże firmy spożywcze nastawione na wielkie 

sieci handlowe, wspólnie z drobnymi firmami spożywczymi i handlowymi mogą 

skutecznie współpracować i tworzyć takie lokalne systemy żywnościowe. Sys-

temy te obejmują rynki produktów niszowych, sprzedaż bezpośrednią oraz rynki 

farmerskie. Gospodarstwa rynku lokalnego w Mazowieckiem stanowią około 

1/4 ogółu gospodarstw rodzinnych, przy czym w gminach wiejskich jest to nieco 

ponad 1/5 a w gminach miejskich prawie 1/3. Nowe szanse dla niszowego rol-

nictwa tworzą technologie informacyjne, a zwłaszcza handel elektroniczny, któ-

ry obniża koszty transakcyjne oraz może dostarczyć wiarygodnej i wszechstron-

nej informacji o produkcie, wiążąc bezpośrednio konsumenta i producenta. 

 

5. Poziom życia na wsi 

 

Ocena poziomu życia jest złożona, bo i samo pojmowanie tego poziomu 

jest różne w zależności od wielu kontekstów. Poziom życia jest kategorią wie-

lowymiarową o znacznym zabarwieniu subiektywizmem a przez to niejedno-

znaczną. Z tego względu ograniczono się do kilku miar w tym zakresie. 

Niewątpliwie na czoło wysuwają się dochody, bo aczkolwiek pieniądze 

szczęścia nie dają to jednak bez nich trudniej żyć. Według danych budżetów go-

spodarstw domowych przeciętne miesięczne nominalne dochody rozporządzalne 

na 1 osobę w złotych w gospodarstwach domowych w latach 2004-2018  wzro-

sły w Polsce o 130%, przy czym w miastach o 119% a na wsi o 158%. Relacja 
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dochodów mieszkańców wsi do mieszkańców miast wzrosła się z 66% w 2004 

r. do 77% w 2018 r. W okresie przedakcesyjnym dochody gospodarstw rolni-

ków znacząco odbiegały od dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych 

czyli tzw. wskaźnik dysparytetu był znaczący. Transfery środków wynikające z 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) przyczyniły się do znaczącego 

wzrostu dochodów rolniczych. W latach 2004-2019 nominalne dochody gospo-

darstw domowych  rolników wzrosły o 203%, pracowników o 127%, przedsię-

biorców o 124% a emerytów i rencistów o 125%. W sumie spowodowało to 

istotne zmniejszenie dysparytetu dochodów rolników w stosunku do pracowni-

ków z 31% w 2004 r. do 25% w 2015 r. i 9% w 2019 r., zaś w stosunku do 

przedsiębiorców poza rolnictwem (rolnik jest także przedsiębiorcą) odpowied-

nio z 42% do 40 i 23%.  

Zasadnicze znaczenie w kształtowaniu sytuacji dochodowej rodzin ma źró-

dło zarobkowania. Od wielu lat jest to głównie praca najemna – tak w mieście, 

jak i na wsi. Jej udział w strukturze dochodów gospodarstw domowych wiejskich 

wykazywał w latach 2004-2018 tendencję wzrostową (z 36,9 do 47,6%). Wzrost 

odnotowano także w przypadku pracy na własny rachunek (z 5,8 do 7,3%). W 

kształtowaniu budżetu rodziny wiejskiej natomiast relatywnie zmniejszyło się 

znaczenie pracy w rolnictwie (spadek z 13,1 do 10,5%) oraz jeszcze bardziej ze 

świadczeń społecznych (z 39,0 do 31,5%)
115

.  

Wydatki gospodarstw domowych wiejskich i miejskich, charakteryzujące 

stopień i zakres realizowanych potrzeb, cechowała różna dynamika zmian – wyż-

sza na wsi niż w mieście. W latach 2006-2018 ogólny poziom wydatków nomi-

nalnie wzrósł na wsi o 63% a w mieście o 58%. Wydatki ogółem przeciętnego 

mieszkańca wsi są jednak nadal niższe niż mieszkańca miejskiego – w 2018 r. o 

26% (w 2006 r. o 28% r.). Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zmniejszyły 

się dysproporcje pod względem wielkości wydatków między wsią a miastem.  

Udział wydatków ogółem w dochodach oraz wydatków na żywność w wy-

datkach ogółem to  ważne wskaźniki poziomu życia. W okresie po akcesji odno-

towano pozytywną tendencję w zmianie wartości obu wskaźników. W latach 

2006-2018 udział wydatków ogółem w dochodach ludności wiejskiej zmniejszył 

się z 91,2 do 68,4%  (miejskiej z 88,3 do 70,9%), co oznacza zwiększenie części 

dochodów przeznaczanej na oszczędności i inwestycje. Tendencja spadkowa ce-

                                                           
115 FDPA, Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi. pod red. J. Wilkina i A. Hałasiewicza. WN 

Scholar, Warszawa 2020. 
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chowała udział wydatków na żywność, który zmniejszył się w rodzinach wiej-

skich z 32,0 do 28,3%  (w rodzinach miejskich z 24,9 do 23,2%). Badania budże-

tów gospodarstw domowych zawsze wykazywały zróżnicowanie relacji wydat-

ków między wsią a miastem na poszczególne potrzeby. Mieszkańcy wsi przezna-

czali większy niż mieszkańcy miast odsetek wydatków ogółem na żywność, 

odzież i obuwie oraz transport i łączność, a więc na zaspokojenie potrzeb podsta-

wowych. Mniejszy zaś – na potrzeby wyższego rzędu, w tym zwłaszcza na edu-

kację oraz rekreację i kulturę. W okresie po akcesji odnotowano poprawę tych 

relacji na korzyść wsi – zmniejszyły się dysproporcje między wsią a miastem w 

wydatkach na odzież, mieszkanie (wyposażenie i utrzymanie), transport i łącz-

ność, rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele. W przypadku rolników wystę-

puje zjawisko  „konkurowania” celów konsumpcyjnych gospodarstwa domowego 

z celami produkcyjnymi gospodarstwa rolnego, co może przyczyniać się do ogra-

niczania wydatków przeznaczanych na potrzeby gospodarstwa domowego.  

Zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ma większy zasięg na wsi 

aniżeli w mieście, aczkolwiek w obu przypadkach kurczy się. Wskaźnik zagroże-

nia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w latach 2005-2018 w Polsce ob-

niżył się z 45,3 do 18,9, w tym na wsi z 50,6 do 25,3
116

. Zmniejszyło się także 

ryzyko zagrożenia ubóstwem odpowiednio z 20,6 do 14,8, w tym na wsi z 27,2 do 

21,2
117

.  Dla osób ze statusem bezrobotnego jest ważne czy posiadają one prawo 

do zasiłku. Takie prawo posiada mniej niż połowa ogółu osób zarejestrowanych 

bezrobotnych zamieszkałych na wsi (ok. 47%; 71,4 tys. osób) i więcej w mieście 

(53%; 81,8 tys. osób). Do ograniczenia skali ubóstwa i poprawy sytuacji ekono-

micznej wielu rodzin wiejskich niewątpliwie przyczyniły się wypłaty w ramach 

programu 500+, tym bardziej że rodziny wiejskie cechują się większą liczbą dzieci.  

Na rynku pracy pozytywnym zjawiskiem w ostatnich latach jest wzrost 

liczby osób bezrobotnych, które skorzystały z aktywnych programów rynku pra-

cy. Najwięcej bezrobotnych podjęło pracę poza miejscem zamieszkania. Spadek 

bezrobocia nastąpił głównie z powodu podjęcia pracy, dobrowolnego zrezygno-

wania ze statusu bezrobotnego (tzn. nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pra-

cy), nabycia uprawnień do świadczenia przed-emerytalnego oraz nabycia praw 

emerytalnych lub rentowych. Bezrobotni zamieszkali na wsi są młodsi (średnia 
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 FDPA, Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi. pod red. J. Wilkina i A. Hałasiewicza. WN Scholar, Warszawa 

2020, 144. 
117

 FDPA, Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi. pod red. J. Wilkina i A. Hałasiewicza. WN Scholar, Warszawa 

2020, s. 145, 146. 
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wieku 39 lat) od bezrobotnych w mieście (41 lat). W strukturze bezrobotnych za-

mieszkałych na wsi, podobnie jak w miastach, dominują kobiety. 

Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę techniczną ma istotny 

wpływ na jakość życia mieszkańców wsi. Infrastruktura drogowa, wodna, kanali-

zacyjna i gazowa nie tylko ułatwia codzienne życie ich mieszkańców, ale przy-

czynia się do powstania wielu nowych miejsc pracy, głównie w usługach, handlu 

oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. W okresie poakcesyjnym na obsza-

rach wiejskich wzrosła o ponad 1/4 długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych a długość sieci kanalizacyjnej i liczba 

przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych prawie o połowę. Długość 

sieci gazowej rozdzielczej i przesyłowej zwiększyła się o 1/5 a liczba przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o 1/4, zaś odbior-

ców gazu z sieci o 1/3. Zwiększyła się liczba odbiorców energii elektrycznej, 

wzrósł także odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków na obszarach 

wiejskich. Nadal jednak odsetek mieszkań wyposażonych w „pełną” infrastruktu-

rę wodno-kanalizacyjną i gazową jest mniejszy na wsi niż w mieście, zwłaszcza 

w przypadku przyłączy do sieci. Na wsi więcej gospodarstw domowych korzysta 

z instalacji lokalnych i gazu z butli. Poziom życia na wsi polskiej, mierzony 

zmianami wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytko-

wania, poprawił się. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych wiejskich i rolni-

czych mających dostęp do Internetu, TV satelitarnej i kablowej oraz wyposażo-

nych w przedmioty trwałego użytku nowej generacji. 

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2018 r. 

była następująca (odsetek gospodarstw domowych): bardzo dobra i dobra: ogó-

łem 44,0, miasta 46,3, wieś 39,3; przeciętna: 47,9, 45,9 i 52,1 oraz zła i raczej zła: 

8,1, 7,7 i 8,7. Można sądzić, iż na ogół mieszkańcy wsi, zwłaszcza rolnicy, cechu-

ją się nieco niższymi aspiracjami i w ślad za tym wyższą oceną subiektywną swo-

jej sytuacji materialnej aniżeli wynikałoby to z absolutnego poziomu dochodów. 

W okresie po akcesji mieszkańcy wsi nadal postrzegali swoją sytuację materialną 

mniej optymistycznie niż mieszkańcy miast, aczkolwiek zmniejszenie dystansu w 

ocenach jest zauważalne. 
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6. Zróżnicowanie obszarów wiejskich 

 

Obszary wiejskie w Polsce są znacząco zróżnicowane nie tylko pod 

względem środowiska przyrodniczego, ale i poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego, a w ślad za tym poziomu życia ludności wiejskiej. Dane staty-

styczne oraz liczne publikacje dokumentują różnice międzyregionalne w zakre-

sie demografii, poziomu tworzonego PKB na mieszkańca, dochodów, infra-

struktury itd. Biorąc pod uwagę gminy zróżnicowanie jest większe i jeszcze 

większe biorąc pod uwagę miejscowości. W Polsce mamy 52,5 tys. miejscowo-

ści wiejskich, w tym 43,1 tys. wsi (reszta to kolonie i przysiółki). Analogiczne 

dane dla Mazowieckiego to 8,5 tys. i 7,8 tys. Sołectw w Polsce jest 40,7 tys., w 

tym w Mazowieckiem 7,3 tys. (1335 w regionie stołecznym i 5999 w regionie 

mazowieckim). Miejscowości te są wielce zróżnicowane pod względem liczby 

mieszkańców, walorów środowiska przyrodniczego, pełnionych funkcji, źródeł 

utrzymania ludności, zamożności itd. Wiele z tych miejscowości w bliższej lub 

dalszej przyszłości jest skazanych na zagładę z przyczyn demograficznych, na-

tomiast niektóre będą ewoluować w kierunku miasteczek. Elementem ważnym 

owego zróżnicowania jest zaawansowanie procesu dezagraryzacji w zależności 

od odległości od ośrodków miejskich (wsie miejskie, podmiejskie i peryferyjne). 

Zostało to wyczerpująco naświetlone w wielu publikacjach
118

.  

Jedne miejscowości odnoszą sukces gospodarczy (tzn. wzrost ponadprze-

ciętny), przy czym okazuje się, że stosunkowo najwięcej gmin odnoszących taki 

sukces jest w sąsiedztwie wielkich miast (Warszawy, Poznania, Trójmiasta i 

niektórych innych), w których jest dobrze rozwinięta infrastruktura, atrakcyjne 

środowiskowo. Trudno o sukces w miejscowościach peryferyjnych o dominują-

cej funkcji rolniczej, aczkolwiek i w nich jest możliwy. „Twórcą sukcesu go-

spodarczego na terenach peryferyjnych jest głównie rolnik-przedsiębiorca, który 

podejmuje ryzyko nowych inwestycji” 
119

.   

Współcześnie wieś staje w obliczu wyboru drogi dalszego rozwoju, przy 

czym dla różnych wsi będzie to różna droga. Wieś jest bowiem bardzo zróżni-

cowana nie tylko pod względem środowiska przyrodniczego, lecz także pod 
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 MROW, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Synteza (koordynator projektu: Monika Stanny). 

EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa 2016. 
119

 Bański J., Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, T. XIV. IGiPZ PAN, War-

szawa 2008, s. 131. 
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względem sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej i to zróżnicowanie 

się  pogłębia. Niektóre miejscowości wiejskie upodabniają się do miasteczek – 

różnice się zacierają. Inne natomiast się zwijają. Dychotomiczny podział na 

miasto i wieś w wielu przypadkach traci uzasadnienie a miejscowości z nazwy 

wiejskie  trzeba ujmować na linii ciągłej między centrum a peryferiami, na któ-

rej znajdują się tak miejscowości wybitnie wiejskie, jak i wiele miast. Wieś po-

winna zachowywać swoją odrębność w sferze gospodarczej (rolnictwo wraz z 

działalnością okołorolniczą, drobny przemysł i rzemiosło, sfera usług przede 

wszystkim związana z walorami środowiskowymi i krajobrazowymi, infrastruk-

tura), ale też kulturalnej i stylu życia. Nie ma jednej drogi właściwej dla wszyst-

kich miejscowości wiejskich. Kierunkiem strategicznym – swoistą mapą drogo-

wą – rozwoju wsi powinien być rozwój zrównoważony. Zatem inna droga bę-

dzie słuszna w przypadku wsi peryferyjnych – z reguły wybitnie rolniczych, któ-

rym grozi depopulacja, inna wsi gminnej (z siedzibą gminy) a inna wsi podmiej-

skiej. Depopulacja dotyczy głównie gmin „ściany wschodniej”, gmin popegee-

rowskich i niektórych gmin na obrzeżach województw. W odniesieniu do wsi 

peryferyjnych dylemat polega na pozostawieniu ich własnemu losowi, co ozna-

cza depopulację i stopniowy zanik takich miejscowości wiejskich czy też podję-

cie próby ratowania części z nich. W przypadku miejscowości wiejskich w su-

burbiach ma miejsce wchłanianie niektórych z nich przez miasta (zjawisko  wy-

lewania się miast), inne natomiast odnoszą korzyści nasilając wielofunkcyjność, 

z korzyścią ekonomiczną (ale na ogół ze szkodą dla rolnictwa). Miejscowości 

wiejskie w suburbiach mogą też podlegać nasilonemu wysysaniu zasobów pra-

cy, jak też umniejszaniu jednego z podstawowych atrybutów (aktywów wsi) a 

mianowicie walorów przyrodniczych. W tym wypadku ma miejsce zmniejszanie 

się udziału funkcji produkcji rolnej na rzecz funkcji produkcji pozarolniczej a 

zwłaszcza funkcji pozaprodukcyjnych (miejsca zamieszkania, rekreacji, usług 

socjalnych, przyrodniczych i kulturowych). Miejscowościom w suburbiach gro-

zi stanie się sypialnią miasta oraz upodobnienie się do miasta (dzielnicy miasta). 

Tymczasem wieś nie powinna być kalką miasta a powinna zachowywać swoją 

odrębność w sferze gospodarczej (rolnictwo wraz z działalnościami okołorolni-

czymi, drobny przemysł i rzemiosło, sfera usług przede wszystkim związana z 

walorami środowiskowymi i krajobrazowymi, infrastruktura), ale też zachowy-

wać swoją kulturę i styl życia. 

W przypadku Mazowieckiego czynnikiem silnie wpływającym na obszary 

wiejskie jest Warszawa a nawet cały obszar metropolitalny obejmujący również 
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wiele miejscowości – najczęściej tylko z nazwy – wiejskich. Wpływ ten skutku-

je polaryzacją – utratą znaczenia ośrodków subregionalnych (Ciechanów, Ostro-

łęka, Płock, Radom) a wzrostem znaczenia ośrodków bliższych Warszawie 

(Grójec, Serock, Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki, łuków, Góra Kalwaria, 

Mińsk Mazowiecki). Ważne jest skomunikowanie w Warszawą. Szczególnie 

pożądany jest rozwój komunikacji szynowej czego dobrym przykładem jest 

WKD łącząca Grodzisk Mazowiecki z centrum Warszawy. Ujemnie trzeba na-

tomiast oceniać zbytnią presję urbanizacyjną w wielu miejscowościach podmiej-

skich, w tym zwłaszcza w otulinie KPN (np. Laski, Izabelin, Stare Babice, Tru-

skaw, Czosnów), które przekształcają je w osiedla podmiejskie. Wskazana jest 

bardziej racjonalna synchronizacja rozwoju Warszawskiego Obszaru Metropoli-

tarnego z całym Mazowszem – poszukiwanie synergii w miejsce konfliktów. 

Dobrym przykładem mogłoby być połączenie turystyki warszawskiej z turysty-

ką regionalną i wiejską (Warszawa plus Region).    

Czynnikiem różnicującym jest także typ gminy, co ma szczególne zna-

czenie w przypadku rolnictwa. Zbiorowość gospodarstw rodzinnych będzie się 

zmniejszać, ale wciąż będzie znacząca. W 2016 r. liczba gospodarstw rodzin-

nych w Polsce wynosiła 1398,1 tys., w tym w Mazowieckiem 211,9 tys. Z tej 

liczby w gminach wiejskich było 62% gospodarstw (w Mazowieckiem 68%), w 

gminach miejsko-wiejskich 28% (21%) i miejskich 10% (11%). Z jednej strony, 

gospodarstwa małe są likwidowane czy to ze względów demograficznych, czy 

ekonomicznych – niszczone przez siły rynku, niewytrzymujące konkurencji. Z 

drugiej strony, grupa ta jest zasilana przez podupadające gospodarstwa większe 

(zwłaszcza średnie), podejmowanie lepiej płatnej pracy poza gospodarstwem 

rolnym oraz powstawanie gospodarstw hobbystycznych – także mieszkańców 

miast. 
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Rozdział IV 

 

Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu                     

w zrównoważony rozwój wsi  

 

1. Wprowadzenie 

 

Pierwsze koło gospodyń pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866 

roku w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu, a pierwsze o nazwie Koło Gospodyń 

Wiejskich (nazwa która obowiązuje do dziś), założyła Filipina Płaskowicka       

w Janisławicach w woj. łódzkim w 1877 r., aczkolwiek podobna organizacja 

pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 r. we wsi Piasecz-

no na Pomorzu Gdańskim
120

.  

 Przed 29 listopada 2018 r. koła gospodyń wiejskich działały na podstawie 

ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych 

przez siebie regulaminów. W myśl tej ustawy koła gospodyń wiejskich broniły 

praw, reprezentowały interesy i działały na rzecz poprawy sytuacji społeczno-

zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Były one tworzone jako wyodręb-

nione jednostki organizacyjne kółek rolniczych  i posiadały swoją reprezentację 

we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działały 

kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzono jako samodzielne jednostki i 

w takim wypadku mogły posiadać osobowość prawną; istniała także możliwość 

powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub re-

jestrowanego
121

.  

U schyłku PRL-u działało 31 tys. Kół Gospodyń Wiejskich, których 

członkiniami było 1,1 mln kobiet. Lata 90. XX w. nie były dobrym czasem dla 

Kół. Wiele z nich zostało rozwiązanych, duża część zawiesiła działalność.  
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U S T A W A 

z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

Art.1.  

   Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich 

zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art.2.  

 1. Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i  jednostek 

samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą 

rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. 

 2. Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-

zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów 

wiejskich. 

 3.  Koło gospodyń wiejskich w szczególności: 

    1) prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowis-kach wiej-

skich; 

    2)  prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 

    3)  wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet; 

    4)  inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 

    5)  upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowa-

dzenia gospodarstw domowych; 

   6) reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; 

  7)   rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.  

Art.3.  

 1. Koła gospodyń wiejskich mogą współpracować i współdziałać ze sobą w zakresie realizacji zadań 

określonych w art. 2 ust. 3, w tym celu mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć 

związki kół gospodyń wiejskich. 

 2. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół gospo-

dyń wiejskich, które zadeklarują członkostwo w związku w drodze uchwały podjętej przez ze-

brania członków tych kół. 

 3. Podstawowym zadaniem związku kół gospodyń wiejskich jest zapewnienie zrzeszonym w nim 

kołom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie ich działalności oraz reprezentowanie 

interesów kół gospodyń wiejskich w kraju i za granicą. 

 4. Szczegółowe zadania związków kół gospodyń wiejskich, ich ustrój, stosunki prawne członków są 

ustalane w statutach związków, uchwalanych przez reprezentację kół gospodyń wiejskich 

wchodzących w skład związku. 

Kancelaria Sejmu, 29.11.2018 r. 
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Nowe otwarcie dla Kół Gospodyń Wiejskich przyniósł początek XXI 

wieku. Szacuje się, że obecnie działa (formalnie i nieformalnie) 26 tys. Kół Go-

spodyń Wiejskich
122

. Od 29 listopada 2018 r. podstawą prawną działania Kół 

Gospodyń Wiejskich jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich
123

.  

Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Koło działa na podstawie statutu. Na terenie jednej wsi 

może działać tylko jedno koło. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW) do końca 2018 roku wpisano 5 043 koła, w tym 2 944 są to organiza-

cje utworzone na podstawie ustawy z listopada 2018 r. i 2 099 kół, które działały 

przed wejściem w życie ustawy. Na Mazowszu jest zarejestrowanych w ARiMR 

ok. 1 tys. Kół Gospodyń Wiejskich. 

Koła Gospodyń Wiejskich są samorządną i niezależną organizacją spo-

łeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji kółek rolni-

czych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-

zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności KGW wynika głównie z po-

trzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. W obecnych czasach pro-

gram ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentru-

je się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą: 

 pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypo-

czynku wakacyjnego dzieci i młodzieży; 

 działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin 

wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarne-

go obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy 

ludziom starszym i niepełnosprawnym; 

 rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form 

walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielo-

funkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów po-

mocowych dla rolnictwa; 

 racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji 

rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety; 

 zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folk-

loru i sztuki ludowej. 

                                                           
122

 https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorządu-województwa-mazowieckiego. Pobrano dn. 

9.10.2020 r.  
123

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 551). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Restrukturyzacji_i_Modernizacji_Rolnictwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Restrukturyzacji_i_Modernizacji_Rolnictwa
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorządu-województwa-mazowieckiego
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000551
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Działalność kół gospodyń we wsiach i gminach prowadzona jest w ra-

mach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami po-

żarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i admini-

stracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Duże zna-

czenie ma wieloletnia i trwała współpraca z Kościołem katolickim. Wszystkie 

święta kościelne, dożynki parafialne, gminne czy wojewódzkie, odpusty i inne 

uroczystości, najczęściej organizowane są z wydatną pomocą kobiet z Kół Go-

spodyń Wiejskich. Kobiety z KGW dekorują trasy procesji, przygotowują re-

gionalne potrawy na pokazach świątecznych stołów, a na tradycyjne uroczysto-

ści dożynkowe przygotowują piękne wieńce dożynkowe. Wykazują przy tym 

wiele inwencji i zapału, aby z roku na rok zaprezentować piękniejszy wieniec 

dożynkowy. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są często współorganizator-

kami pielgrzymek krajowych i zagranicznych oraz parafialnych konkursów, wy-

staw i akcji charytatywnych
124

. 

W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. 

Coraz częściej zakładane są nowe lub reaktywowane stare koła. Kobiety wiej-

skie czynią to, gdyż zauważają dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i 

babć, oraz mają na uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji 

społeczeństwa wiejskiego. Potwierdzają to wyniki badań ankietowych, prze-

prowadzonych w 2020 r. przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego nt. 

wpływu Kół Gospodyń Wiejskich na rozwój obszarów wiejskich.  

 

2. Wyniki badań ankietowych 

 

W badaniu ankietowym skupiono się głównie na pokazaniu wkładu Kół 

Gospodyń Wiejskich w przemiany wsi i jej mieszkańców. W ankiecie zostały 

zawarte trzy grupy pytań, mianowicie: czy (jeśli tak to jakie) działania podej-

mowało Koło na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności; w zakresie pomocy 

społecznej oraz na rzecz poprawy infrastruktury technicznej, a także pytanie do-

datkowe: czy w ocenie Koła jego działalność przyczyniła się do zrównoważone-

go rozwoju wsi (gminy). Wyniki badań wykazały, że wszystkie ankietowane 

Koła podejmowały inicjatywy i konkretne działania na rzecz aktywizacji lokal-

nej społeczności, pomocy społecznej oraz infrastruktury otoczenia. W ocenie 

                                                           
124

 Projekt: „Między wieńcem a zumbą. Tradycja lokalna w działaniu, czyli słówko o Kołach Gospodyń Wiej-

skich”.  [w:] Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko od kuchni. Kolberg 2014. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Program „Kolberg 2014 – promesa”. Instytut Muzyki i Tańca.  

Za: https://www.nck.pl/(...)KGW_nie_tylko_od_kuchni_raport. Pobrano dn. 9.10.2020 r. 

https://www.nck.pl/(...)KGW_nie_tylko_od_kuchni_raport
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członkiń KGW ich praca i inicjatywy przyczyniły się do zrównoważonego roz-

woju obszarów wiejskich. 

W odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie odnotowano zróżnicowa-

nie preferencji celów. Dla Kół niezarejestrowanych, o dłuższym stażu funkcjo-

nowania priorytetami były kwestie infrastrukturalne, edukacyjne (zwłaszcza kuli-

narne i z zakresu higieny), integracyjne (organizowanie miejsca spotkań, utwo-

rzenie zespołów wokalnych i muzycznych oraz kultywowanie tradycji, głównie 

udział w dożynkach). Koła zarejestrowane (młodsze stażem) przywiązują większą 

wagę do problemów integracji międzypokoleniowej, spędzania wolnego czasu 

(np. spotkań towarzyskich, powiększania swojego kapitału kulturowego, warszta-

tów komputerowych), turystyki czy oraz pozyskiwania środków finansowych; 

włączają się również w programy senioralne. Pewna odmienność priorytetów i 

zainteresowań Kół związana jest z przemianami jakie zachodziły na obszarach 

wiejskich w ostatnich dekadach. Wyniki badań ilustrują rysunki 9A, 9B, 9C, 9D).  

  

Rysunek 9A. Wybrane inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w 

województwie Mazowieckim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

 
Koła niezarejestrowane są to koła, które nie są zarejestrowane w ARiMR. Koła zarejestrowane są to koła, które 

zarejestrowały się w ARiMR w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych 

przez Muzeum Historii Polskiego  Ruchu Ludowego wśród Kół Gospodyń Wiejskich w 2020 r. 
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Rysunek 9B. Wybrane inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w 

województwie Mazowieckim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

 
Źródło: jak Rys. 9A. 

 

 

Rysunek 9C. Wybrane inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w 

województwie Mazowieckim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

 
Źródło: jak Rys. 9A. 
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Rysunek 9D. Wybrane inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w 

województwie Mazowieckim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

 
Źródło: jak Rys. 9A. 
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struktura na obszarach wiejskich znacząco poprawiła się, zwłaszcza po akcesji 

Polski do UE. W ich pracy przeważają działania na rzecz integracji społecznej, 

aktywizacji seniorów, organizacji wolnego czasu, możliwości dodatkowego za-

robkowania oraz starania się o środki finansowe i pomieszczenie na stałą siedzi-

bę Koła. Podobnie jak Koła starsze uświetniają uroczystości, organizują wy-

cieczki, spotkania itp. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest przykładem 

pozytywnego wpływu na zrównoważony, głównie społeczny, rozwój obszarów 

wiejskich. Ilustrują to także prezentowane poniżej Studia przypadku.   
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4. Studia przypadku 

 

Studium przypadku 1. 

Koło Gospodyń „Mniej lub Bardziej Wiejskich” 

Wieś: Wólka Kozodawska, Gmina: Piaseczno, Powiat: piaseczyński 

Rok powstania: 2011 r. Liczba członkiń: na początku było 8 osób, liczba szybko 

rosła, od 12 do 30 pań, obecnie jest stała grupa 12 kobiet. Koło nie jest zrzeszo-

ne w ramach ustawy z 2018 roku.  

Kontakt: Ewa Kieres-Wójcik, e-mail: wojcik.ewa.m@gmail.com.   

Koło jest grupą nieformalną. Panie  spotykają się nieregularnie; głównym 

celem ich działalności jest integracja oraz udzielanie wzajemnego wsparcia 

emocjonalnego i społecznego członkiniom oraz szerszej społeczności wsi. Koło 

organizuje doroczne bale sylwestrowe i karnawałowe. Przy okazji tych imprez 

udało się w niezwykły sposób zintegrować społeczność wsi. Istotna była też ak-

tywizacja seniorów, którzy chętnie i licznie w tych balach uczestniczyli.  

Ponadto KGW organizuje wieczory filmowe oraz dyskoteki w stodole dla 

młodzieży. Ku zaskoczeniu członkiń dyskoteki spotkały się z dużym zaintere-

sowaniem starszego pokolenia, zaktywizowały szerszy krąg mieszkańców wsi. 

Dzięki integracji mieszkańcy zaczęli wzajemnie sobie pomagać. Działalność 

koła scaliła, zjednoczyła wieś społecznie.  

KGW uczestniczy w corocznym Jarmarku Piaseczyńskim, oferując swoje 

produkty, tj. ciasta, pierogi i wyroby artystyczne. Dba o kultywowanie wiejskich 

tradycji, dzięki różnym akcjom i imprezom, m.in. „topienie Marzanny” na wio-

snę. Stan epidemii obecnie uniemożliwia działalność organizacyjną KGW. Ale 

panie utrzymują ze sobą kontakt zdalny.  

Zdaniem pań, każde spotkanie członkiń łączy w sobie rozmowę, wymianę 

doświadczeń i wsparcie emocjonalne oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, 

ale także konkretną tematykę spotkania, np.: przepisy na pieczenie chleba, przy-

rządzanie dań z sushi, nauka kroju i szycia, nauka tańca Zumba,  techniki maki-

jażu, pomoc prawna itp. Pani organizują też wzajemną wymianę ubrań, artyku-

łów gospodarstwa domowego oraz artykułów dekoracyjnych wystroju wnętrz. 

Istotą jest zatem wspólne spotkanie przy kawie, herbacie i jedzeniu, połączone z 

konkretnym tematem. 

mailto:wojcik.ewa.m@gmail.com
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Głównym zadaniem koła jest wzajemna pomoc pań w organizacji domo-

wej opieki nad dziećmi, a także organizacja posiłków i przyjęć okazjonalnych, 

np. komunie, chrzty, czy imprezy becikowe, przy narodzinach dzieci członkiń.  

Zdaniem członkiń, koło umożliwia nawiązanie kontaktów interpersonal-

nych, tworzy wspólnotę, daje szansę na budowanie kontaktów, przeciwdziała 

więc samotności wśród mieszkańców, zwłaszcza starszych wiekiem. Zdaniem 

pań, kobiety mają większą niż mężczyźni potrzebę spotkań i rozmowy. KGW 

odpowiada więc na tę kobiecą potrzebę. Koło daje paniom siłę, krzepi je i 

umacnia do dalszych działań, zawłaszcza w obszarze zawodowym. Koło jest 

miejscem, gdzie w spokojnej atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i 

gotowości okazywania sobie pomocy, panie mają możliwość usiąść przy wspól-

nym stole (a o pełny stół zawsze dbają) i porozmawiać o minionym dniu, o tym, 

co je spotkało, z czym się borykają, jakie mają problemy w pracy i w rodzinie. 

Dzięki wspólnym spotkaniom, panie są gotowe do podejmowania się rozmai-

tych życiowych wyzwań. Są pełne nadziei i entuzjazmu. Koło daje im zatem 

elementarną siłę do życia. 

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

„Mniej lub Bardziej Wiejskich” przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju 

wsi i gminy pani Ewa Kieres-Wójcik odpowiedziała: TAK.  

 

 

Studium przypadku 2. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Babki”  

Rok powstania: 2018 rok. Liczba członkiń: 13 osób – tak na początku, jak i 

obecnie, bez zmian. KGW zrzeszone w ramach ustawy od 2018 r.  

Wieś: Kocerany; Gmina: Pniewy; Powiat: grójecki.  

Kontakt: Aneta Horst, sołtys wsi Kocerany. Pani Aneta Horst jest sołtysem Ko-

ceran od 2015 r. i już wtedy działała na rzecz tej wsi. 

Wieś Kocerany jest położona blisko autostrady A7, jest „cywilizowana”, z 

elektryfikacją, ale sołtys systematycznie dążyła do poprawy infrastruktury dro-

gowej. Ustalono też nazewnictwo ulic w tej wsi jako pierwszej wsi w gminie 

Pniewy, z czego prezes jest bardzo dumna.  

Koło zostało zrzeszone w ramach ustawy głównie, w celu uzyskania oso-

bowości prawnej, aby pozyskiwać rozmaite środki z funduszy krajowych oraz 

EU. Koło pozyskuje również środki finansowe we własnym zakresie, tj. organi-

zuje pikniki i sprzedaje swoje wyroby, np. pierogi, ciasta lub dekoracje świą-
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teczne. Koło pozyskało środki z Fundacji Orlen, w celu budowy i organizacji 

placu zabaw dla dzieci we wsi Kocerany. W tym celu odzyskano z zasobów 

gminy działkę na potrzeby koła. Zawiązała się też wspólnota mieszkańców, któ-

ra podjęła decyzję o budowie altany, służącej dzielności KGW.  

Z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu pozyskano środki finansowe, 

w celu organizacji pikniku pt.: „Tworzymy historię”. W altanie została utworzo-

na wystawa zdjęć, pt.: „Wehikuł czasu”, w tym archiwalnych pt.: „Wieś dawniej 

i dziś”. Odnaleziono bowiem pierwsze wzmianki o wsi Kocerany z 1428 r. Dziś 

novum dla wsi są nazwy jej ulic. Wystawę zorganizowano głównie dla młodego 

pokolenia, w celu ukazania historii regionu i rodzimej wsi.  

Ponadto Koło utworzyło boisko dla dzieci.  

Zorganizowało też rajd rowerowy, zakończony wspólnym ogniskiem. Ak-

cja została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem WARKA, z któ-

rym koło stale i ściśle współpracuje.  

Koło czuje się otoczone dobrym wsparciem ze strony powiatu grójeckie-

go, który organizuje ciekawe konkursy, w ramach których KGW może z sukce-

sem zaistnieć.  

Zdaniem prezes KGW, istotnym jest, że kołu udało się zaangażować do 

współpracy, do działań, mężów członkiń oraz innych mieszkańców wsi. Koło 

zdecydowanie pełni funkcję integracyjną. Promuje też zachowania i działania 

prospołeczne, wychodzi z inicjatywą ku potrzebom ludzi.  

Koło uczestniczy w dorocznym pikniku, zorganizowanym przy okazji 

Święta Jabłka w Warce. Na przykład piknik dnia 27.09.2020 r. zgromadził 

KGW z okolicznych wsi. Na potrzeby tego pikniki KGW Dziarskie Babki pozy-

skało fundusze w kwocie 3 tys. zł, które przeznaczyło na wystój stoiska do „pro-

fesjonalnej produkcji” hot dogów (stoisko takie jak posiadają stacje benzyno-

we). Atrakcją kulinarną jest keczup z jabłkiem.  

Koło prężnie działa charytatywnie. Zorganizowano akcję zbierania fundu-

szy, przeznaczonych na pomoc dla niepełnosprawnej, chorej dziewczynki. W 

tym celu panie piekły ciasta i sprzedawały je na pikniku. Zorganizowano też 

pomoc w ramach szerszej, warszawskiej akcji „Paka dla niemowlaka”. Panie z 

KGW pozyskały i zawiozły pieluchy do Domu Samotnej Matki (lub do Domu 

Małego Dziecka – pani Aneta nie pamięta już dobrze miejsca) w Warszawie.  

Natomiast w ramach warszawskiej akcji pozyskiwania szpiku, zorgani-

zowano 27 dawców szpiku z terenu powiatu grójeckiego. W Grójcu ustawiono 

namiot dla dawców.  
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W czasie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano akcję dla dzieci – 

„Malowanie bąbek”.  

Pozyskany z zasobów gminy teren KGW oraz mieszkańcy nazywają 

„Osieczek”. Jest to zalesione miejsce, w którym organizuje się m.in. doroczną 

Noc Świętojańską. Przy okazji święta organizowany jest grill z kiełbaskami. Na 

tym terenie spotykają się członkinie KGW oraz mieszkańcy w rozmaitych ce-

lach społecznych oraz charytatywnych.  

KGW zaangażowało się ponadto w pomoc przy organizacji mistrzostw 

sportowych w kickboxingu, organizowanych przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. KGW przygotowało jedzenie dla trenerów.  

Corocznie KGW aktywnie uczestniczy w gminnych dożynkach.  

Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano patriotyczny Bieg Niepod-

ległości.  

Odbył się też krajowy wyjazd integracyjny dla członkiń KGW. Dla mło-

dzieży zaś odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki - Sady Klemensa, gdzie 

zabawa idzie w parze z ekoedukacją. Odnośnie ekologii KGW zorganizowało 

„korkozbieracz” i umiejscowiło na terenie wsi. Organizowało też akcje sprząta-

nia miejscowości, a także akcję sadzenia drzewek na wspólnej działce oraz sto-

jak na rowery.  

Zdaniem prezeski KGW, koło przede wszystkim angażuje się w działal-

ność społeczną. Koło zamierza rozszerzyć swoją działalność na rzecz nauki ję-

zyków obcych i nauki obsługi programów komputerowych (głównie dla dzieci), 

a także o zajęcia z aerobiku dla pań wieczorem. Do tych działań koło potrzebuje 

„dachu nad głową”. W tym celu złożono wniosek do gminy o przyznanie środ-

ków na budowę świetlicy. Dnia 30.10.2020 r. rozstrzygnięty zostanie ów wnio-

sek. Koło pozostaje więc w oczekiwaniu na rezultat. A tymczasem ma plany, 

siłę i energię na dalszą działalność.  

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich „Dziarskie Babki” przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju wsi 

i gminy pani Aneta Horst odpowiedziała: TAK.  
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Studium przypadku 3. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki”  

Rok powstania: 2018. Liczba członkiń: 16 osób – tak na początku, jak i obecnie, 

bez zmian. KGW zrzeszone w ramach ustawy od 2018 r.  

Wieś: Kawęczyn, Gmina: Tarczyn, Powiat: piaseczyński. 

Kontakt: Roksana Kotańska, sołtys wsi Kawęczyn. Pani Roksana Kotańska peł-

ni funkcję sołtysa od 2015 r. i już wtedy działała na rzecz tej wsi, pełniąc inne 

odpowiedzialne funkcje.  

Dzięki staraniom obecnej pani sołtys, wieś została całkowicie zelektryfi-

kowana. Utwardzono też wszystkie drogi. Utworzono nowe drogi w miejscach, 

gdzie ich najbardziej brakowało. Zadbano o dodatkowe oświetlenie dróg tam, 

gdzie było to niezbędne, np. przy drodze powiatowej. Zadbano też o dodatkową 

sygnalizację świetlną na terenie wsi.  

Obecnie prowadzone są starania o rozpoczęcie budowy systemu gazyfika-

cji wsi. Jest to cel dalekobieżny, trudny do osiągnięcia, ze względu na trudne, 

niedogodne, dalekie od miasta położenie wsi.  

Obecnie na terenie wsi Kawęczyn nie ma potrzeby dodatkowego zadbania 

o infrastrukturę drogową, przedszkola, żłobki oraz dowóz dzieci do placówek 

edukacyjnych. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie są zaspokojone. 

KGW „Tarczyńskie Perełki” angażuje się w działania charytatywne. 

Przykładowo, koło wzięło udział w warszawskiej akcji „Pomoc dla Tosi”. W 

ramach tej akcji zbierano fundusze na bardzo drogi, zagraniczny lek dla chorej 

dziewczynki.  

W czasie pandemii KGW zorganizowało szycie maseczek ochronnych dla 

wszystkich mieszkańców wsi Kawęczyn. Koło dysponuje swoją świetlicą, ale 

może też korzystać z Domu Kultury w Tarczynie.  

Koło bierze udział w okolicznościowych akacjach artystycznych, np. z 

okazji Świąt Wielkanocnych ozdabianie jajek wielkanocnych, czy aranżacja 

stroików świątecznych na Boże Narodzenie.  

W działalność koła włączony jest ksiądz proboszcz, który współpracuje z 

kołem m.in. przy organizacji pikniku na terenie plebani. Atrakcją kulinarną dla 

dzieci jest wówczas wata cukrowa.  

Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki” bierze aktywny udział w 

Święcie Jabłka w Warce. Uczestniczy też w dorocznym pikniku, dożynkach, 

zorganizowanych w ramach Owocobrania Tarczyńskiego w Tarczynie. Organi-
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zuje wówczas stanowisko ze swoimi wyrobami, tj. wypieki, pierogi, dekoracje 

artystyczne.  

W ramach spotkań wewnątrz koła, członkinie organizują spotkania tema-

tyczne, dotyczące przykładowo wypieku chleba, przyrządzania żuru, przyrzą-

dzania placków ziemniaczanych itp.  

Ponadto zorganizowano spotkania tematycznie dotyczące wymiany pie-

ców na ekologiczne. Przy okazji zorganizowano również dofinansowanie dla 

mieszkańców na wymianę pieców. Odbyły się też spotkania, dotyczące segrega-

cji śmieci oraz fotowoltaiki.  

Sołtys oraz KGW angażują się w pomoc społeczną indywidualnym oso-

bom, np. niepełnosprawnej mieszkance zorganizowano pomoc w uzyskaniu do-

finansowania z PCPR w Piasecznie w ramach likwidacji barier architektonicz-

nych. Ponadto pani sołtys stanowi rodzinę zastępczą na ternie powiatu piase-

czyńskiego. Jako rodzina zastępcza uczestniczy w psychologicznych warszta-

tach umiejętności wychowawczych, organizowanych przez PCPR w Piasecznie. 

Materiały edukacyjne, otrzymywane na tych szkoleniach pani sołtys powiela we 

własnym zakresie i przekazuje innym matkom – członkiniom koła. 

Koło stara się o dofinansowanie (i zazwyczaj otrzymuje) z Agencji Roz-

woju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Urzędu Mazowieckiego oraz Staro-

stwa Powiatowego, a także z UE. Koło pozyskało kwotę 20 tys. zł na zakup 

strojów ludowych. Co roku koło wnioskuje do ARiMR o środki w wysokości 3 

tys. zł i co roku je otrzymuje. Ostatnio KGW środki te przeznaczyło na zakup 

zastawy stołowej i sztućców do świetlicy. Do ARiMR wnioskowano również z 

powodu klęski żywiołowej, tzw. „posuszowe”. Dofinansowanie otrzymano.  

Z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2019 r. Koło pozyskało środ-

ki w ramach programu: Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw.  

KGW „Tarczyńskie Perełki” wystąpiło na Gali Pereł Mazowsza. Zgłosiło 

się do konkursu jako „stowarzyszenie” kobiet, które pieką pierogi, ciasta, placki 

ziemniaczane itp.  

Siłą i misją KGW „Tarczyńskie Perełki” jest szeroko rozumiana aktywi-

zacja i mobilizacja mieszkańców wsi i gminy do wspólnego działania. Istotą 

działalności koła jest poczucie wspólnoty i okazywanie wzajemnej pomocy. 

 Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich „Tarczyńskie Perełki” przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju 

wsi i gminy pani Roksana Kotańska odpowiedziała: TAK.  
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Studium przypadku 4. 

„Loża Czarnych Lasek” Koło Gospodyń Wiejskich Czarnego Lasu 

 Rok powstania: 2015. Liczba członkiń: cztery Panie założycielki: Ewa Błońska, 

Elżbieta Klonowska, Agnieszka Kulicka i Hanna Żmigrodzka oraz osoby chętne 

do współpracy.   

Wieś: Czarny Las, Gmina: Grodzisk Mazowiecki, Powiat: grodziski. 

Kontakt: Ewa Błońska, pierwsza kobieta sołtys Czarnego Lasu. Pani Ewa Błoń-

ska pełni funkcję sołtysa od 2003 roku. 

Stowarzyszenie to jest zarejestrowane w Starostwie Powiatu Grodziskie-

go. Zasięgiem swojego działania obejmuje wszystkie mieszkanki Czarnego La-

su, które chcą uczestniczyć w jego pracach, a także sympatyczki niezrzeszone i 

nie mieszkające w Czarnym Lesie. Przedstawicielem „Loży Czarnych Lasek” 

jest pani Ewa Błońska. Koło ma swój hymn, w którym znajdują się m.in. nastę-

pujące słowa „(…) Jesteś w Loży Czarnych Lasek,/o tych słabszych pomyśl cza-

sem,/Czarna Laska nie zawiedzie/Laska rękę poda w biedzie./Praw przyrody 

broń zawzięcie,/To jest nasze przedsięwzięcie (…) [EB]. 

Koło Gospodyń Wiejskich Czarnego Lasu jako jedyne z regionu war-

szawskiego zdobyło Srebrny Kłos w konkursie Jubileuszowym „150 na bis!”, 

zorganizowanym przez KGW.  

Podczas spotkań koła powstaje wiele nowych inicjatyw. Członkinie orga-

nizują kursy kulinarne, jak np. potrawy wegetariańskie, wypieki świąteczne lub 

dania różnych kultur. Wiele nagród zdobyła Urszula Wciślik. Każda z pań jest 

specjalistką od jakiejś potrawy, np. pieczenia chleba, robienia smalcu z sied-

mioma ziołami na modzie, czy pasztetu z selera.  Do koła należą kobiety, które 

sprowadziły się  z różnych stron Polski, dzięki czemu wnoszą dużo elementów 

ze swoich regionalnych tradycji.  

W ramach „Loży Czarnych Lasek” odbyły się też warsztaty z dzikiej 

kuchni słowiańskiej, w czasie których panie spacerując po Czarnym Lesie nau-

czyły się  jakie zioła są jadalne oraz kiedy najlepiej je zrywać. Następnie były 

pieczone podpłomyki i różnego rodzaju wypieki z zebranymi ziołami. Ostatnio 

powstał i jest w trakcie realizacji pomysł zebrania wszystkich przepisów  kuli-

narnych w małą książeczkę czarnoleską. Istnieje też kącik rzemiosła artystycz-

nego obejmującego decoupage oraz robienie bombek choinkowych, lampionów, 

jaj faberge i innych przedmiotów z korali, szkiełek, cekinów, wstążek itp. Panie 

malują też obrazy, wykonują ozdoby z papieru i gliny. Dotychczas instruktor-

kami tych zajęć były mieszkanki Czarnego Lasu Teresa Kończyk i Monika Ku-



124 
 

kiełka. Spotkania koła odbywają się  przez cały rok i zawsze regularnie w okre-

sie okołoświątecznym. Czasem uczestniczki spotykają się z okazji Nocy Kupa-

ły, w długich sukniach z wiankami z ziół czarnoleskich. Nad pięknymi stawami 

u Agnieszki Kulickiej. Tradycja świętojańska ma w Polsce charakter typowo 

towarzyski, a więc bez względu na światopogląd spotykamy się aby pobyć na 

łonie natury, nad wodą, przy ognisku, pod rozgwieżdżonym niebem. „Loża 

Czarnych Lasek” współpracuje też z redakcją kwartalnika „Moje Koło Gospo-

dyń Wiejskich”, od 2018 roku wydawanego pod tytułem „Moja Wieś”. Od Re-

daktor Naczelnej tego czasopisma  Koło otrzymało w roku 2015 odznaczenie 

Srebrny Kłos, a w roku 2016 odznaczenie Nowoczesna i Tradycyjna. Stowarzy-

szenie Gospodyń Wiejskich Loża Czarnych Lasek przekształciło się ze Stowa-

rzyszenia w Koło Gospodyń Wiejskich Loża Czarnych Lasek, posiadające oso-

bowość prawną; zarejestrowane jest w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. W skład Zarządu weszły: Ewa Błońska, Agata Feręczkowska i Elż-

bieta Klonowska. Od 2015 roku Koło ma swoją stronę internetową prowadzoną 

przez Elżbietę Klonowską (https://www.mojekgw.pl)
125

. 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich Loża Czarnych Lasek w Czarnym 

Lesie jest znacznie szersza i bogatsza. Obejmuje wiele form aktywności o cha-

rakterze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, edukacyjnym, ekologicznym, 

turystycznym i sportowym, którymi są inicjatywami Pani sołtys Ewy Błońskiej, 

lub są realizowane dzięki jej wsparciu, gdyż będąc członkiem koła pełni jedno-

cześnie funkcję sołtysa
126

.  

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich Loża Czarnych Lasek w Czarnym Lesie przyczyniła się do zrówno-

ważonego rozwoju wsi i gminy pani Ewa Błońska odpowiedziała: TAK.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
125

 Opracowano na podstawie książki pt. „Od Czarnolesia do Czarnego Lasu czyli o powstaniu tożsamości lokal-

nej”. Autorzy: Ewa Błońska (red.), Tadeusz Jan Murzyn, Artur Obidziński (red.), ISBN: 978-83-64209-06-2, 

Wydawca: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Druk książki został sfinansowany ze środków Gminy 

Grodzisk Mazowiecki. Czarny Las, 2020 r., s. 42-47.  
126

 Opracowano na podstawie książki pt. „Od Czarnolesia do Czarnego Lasu czyli o powstaniu tożsamości lokal-

nej”. Autorzy: Ewa Błońska (red.), Tadeusz Jan Murzyn, Artur Obidziński (red.), ISBN: 978-83-64209-06-2, 

Wydawca: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Druk książki został sfinansowany ze środków Gminy 

Grodzisk Mazowiecki. Czarny Las, 2020 r., s. 42-47 (całość liczy 112 stron). 

https://www.mojekgw.pl/
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Studium przypadku 5: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Złotokłosie 

Rok powstania: 1986.  

Wieś: Złotokłos, Gmina: Piaseczno, Powiat: piaseczyński. 

Liczba członkiń – 25 osób, ale stale aktywnych – 16 osób. 

Kontakt: Teresa Witkowska – przewodnicząca (przez 25 lat pełniła funkcję soł-

tysa), Barbara Białkowska – vice przewodnicząca. 

Koło nie jest zarejestrowane w ramach ustawy z 2018 r. 

Koło najpierw skupiało się na działaniach mających na celu poprawę in-

frastruktury technicznej na obszarach wiejskich, gdyż taka była pilna potrzeba. 

Dzięki aktywności i determinacji pań z KGW, zwłaszcza przewodniczącej pani 

Teresie Witkowskiej, pełniącej jednocześnie funkcję sołtysa „wywalczono” dla 

Złotokłosu: gazyfikację, wodociągi, kanalizację, oświetlenie i utwardzenie na-

wierzchni ulic, połączenie autobusowe i przystanek, nową centralę telefoniczną, 

chodniki, pocztę, szkołę (ostatecznie powstał duży zespół szkolny obejmujący 

szkołę podstawową i gimnazjum). „Całe życie o coś walczymy” ‒ puentuje wy-

liczanie bogatej gamy osiągnięć pani Barbara Białkowska i dodaje, że teraz wal-

czą o niedopuszczenie do niekontrolowanej urbanizacji ich Złotokłosu.  

Rozwój Złotokłosu dokonuje się przede wszystkim poprzez budownictwo 

indywidualne, natomiast nie prowadzi się prac w kierunku ewolucji przestrzeni 

publicznej. Złotokłos pozostaje jednym z typowych podwarszawskich osiedli
127

. 

Koło KGW w Złotokłosie od początku istnienia promowało kulturę i folk-

lor wiejski oraz ukierunkowane było na pracę charytatywną i edukacyjną.  

Członkinie koła utworzyły ludowy zespół artystyczny, który nadal funk-

cjonuje i rozwija się. Zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczysto-

ściach państwowych (święto wojska polskiego, święto niepodległości) i świę-

tach kościelnych (odpust, dożynki). Organizują koncerty dla mieszkańców wła-

snej w wsi, gminy, powiatu i poza nimi. Organizują także spotkania dla szcze-

gólnych grup, w szczególnym czasie, jak m.in. kolędowe spotkania dla senio-

rów, dla kombatantów, dla osób z niepełnosprawnościami.  

Biorą udział w festiwalach i różnych konkursach, jak gala piosenki bie-

siadnej, czy przegląd zespołów folklorystycznych. „W Kazimierzu wyśpiewały-

śmy EKG dla naszego ośrodka zdrowia” – tak o sukcesie na festiwalu w Kazi-

mierzu Dolnym wspomina pani Teresa Witkowska. Zespół ze Złotokłosu nie 
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tylko wygrał nagrodę ale także „pozyskał” sponsora, który zafascynowany pięk-

nym występem zaofiarował wsparcie. Zespół ofiarnością Sponsora podzielił się, 

tak że starczyło na m.in. doposażenie ośrodka zdrowia i zakup EKG, zakup 

komputerów dla szkoły, a także na zakup potrzebnych  części dla OSP.  

W pracy Koła ważne miejsce zajmuje edukacja, w tym edukacja ekolo-

giczna, jak m.in. sadzenie drzew, oczyszczanie terenu ze śmieci. W te akcje 

włączane są również dzieci i młodzież.   

Kolejną, ważną kwestią jest prowadzona przez KGW polityka zapobiega-

nia wyprowadzania się ze wsi młodego pokolenia rdzennych mieszkańców. Ko-

ło prowadzi stałą współpracę z młodymi mieszkańcami, ukierunkowując ich za-

interesowania zawodowe, pomagając w znalezieniu zatrudnienia na miejscu, 

wskazując możliwości samozatrudnienia, wyznaczając młodym ich „obowiąz-

ki”, jak np. kwestie związane z cyfryzacją, głównie dotyczy angażowania mło-

dych do pomocy przy obsłudze komputera. Pomaga to wzrostowi aktywizacji 

młodego pokolenia i integracji międzypokoleniowej. Jedną z form utrwalania 

aktywizacji międzypokoleniowej jest organizowanie spotkań z ciekawymi, zna-

nymi ludźmi, kultywowanie zwyczaju śpiewania w maju litanii loretańskiej przy 

figurce Matki Bożej.   

Koło Gospodyń Wiejskich w Złotokłosie zabiega o fundusze ze źródeł 

krajowych, np. składa wnioski do budżetu obywatelskiego, zarabia na sprzedaży 

lokalnych specjałów, w tym celu m.in. prowadzi stoisko na festynach świątecz-

nych i okolicznościowych w Piasecznie; zabiega także o fundusze w ramach 

programów unijnych. 

KGW w Złotokłosie ma znaczące wsparcie w swojej przewodniczącej pa-

ni Teresie Witkowskiej, która członkostwo w KGW łączyła z wieloletnią funk-

cją sołtysa oraz radnej; była zaangażowana także w Polskim Komitecie Pomocy 

Społecznej. Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15.10.1958 roku. Swoją 

działalnością obejmuje obszar całej Polski.  Siedzibą władz naczelnych jest 

Warszawa. Komitet prowadzi działania na rzecz osób potrzebujących pomocy, 

udzielania materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracania nadziei i 

poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach ży-

ciowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym
128

. 

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich w Złotokłosie przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju wsi i 

gminy panie Teresa Witkowska i Barbara Białkowska odpowiedziały: TAK.  
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Studium przypadku 6 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark 

Rok powstania: koło powstało w 2019 r., ale w obecnym, nowym kole są panie, 

które były członkami koła gospodyń wiejskich, które istniało na przełomie lat 

80/90 XX wieku. 

Wieś: Czerwonka-Folwark, Gmina: Wierzbno, Powiat: węgrowski. 

Liczba członków – 36 osób (35 pań i 1 pan) 

Kontakt: Sylwia Nojszewska – zastępca przewodniczącej koła. 

Przewodniczącą koła jest pani Krystyna Skarżyńska. 

Koło jest zarejestrowane w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 

roku.  

Panie o dłuższym stażu pracy w Kole wspominają, że dawniej Koło swoją 

działalność koncentrowało najpierw na problemach gospodarczych i infrastruk-

turalnych: „Brakowało wszystkiego i o wszystko trzeba było się wystarać”. Po 

latach mogą mówić o sukcesie. Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Zielona doli-

na” i Koła Gospodyń Wiejskich został wyremontowany budynek po mleczarni, 

który został przekształcony w świetlicę wiejską. Panie zajęły się „doposaże-

niem”, co oznacza, że wystarały się o zastawę stołową i niezbędny sprzęt ku-

chenny. Tak powstało własne miejsce spotkań i siedziba KGW. 

Koło przez lata, wytrwałą pracą, cierpliwością i zaangażowaniem swoich 

członkiń przyczyniało się do pozytywnych zmian na wsi. Lista osiągnięć i suk-

cesów jest długa. Panie z dumą wyliczają: kultywowanie tradycji – zawsze brały 

i biorą nadal udział w dożynkach, na których prowadzą również własne stoisko 

z regionalnymi potrawami. Pamiętają o rocznicach historycznych (m.in. powsta-

niu styczniowym). Mają też udział w turnieju smaków na Gościńcu Litewskim. 

Pozytywne zmiany gospodarcze i infrastrukturalne, jakie dokonały się na 

wsi w ostatnich dekadach spowodowały, że Koło coraz bardziej kieruje swoje 

zainteresowanie w stronę integracji społecznej. Panie przygotowują spotkania z 

ciekawymi ludźmi, np. z dziedziny kultury i nauki oraz organizują warsztaty 

kulinarne. 

Ważną formą aktywności Koła jest organizowane wycieczek i wyjazdów 

m.in. do opery, teatru i na koncerty. Jest to dobry przykład integracji międzypo-

koleniowej. Inną, godną polecenia formą integracji jest np. akcja sprzątania wsi i 

organizacja placu zabaw dla dzieci. 

KGW fundusze na swoją działalność pozyskuje z wielu źródeł. Panie bio-

rą udział w festynach i piknikach  oraz dożynkach, na których zdobywają na-
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grody. Dochody na swoją działalność czerpią główne ze sprzedaży własnoręcz-

nie ulepionych pierogów i upieczonych ciast. Obsługują także imprezy okolicz-

nościowe. Panie nie poprzestają na tym. Starają się o środki finansowe z gminy, 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Mazowieckiego a nawet z UE. Występowały tak-

że o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Koło współpracuje z innymi 

organizacjami pozarządowymi, głównie z OSP. 

W związku z pandemią spowodowaną zakażeniem koronawirusem, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark włączyło się w akcję szycia mase-

czek ochronnych, zaproponowaną przez panią senator Marię Koc (senator X ka-

dencji, powiat węgrowski). Część maseczek przekazano do dyspozycji pani se-

nator, a część została bezpłatnie rozdana we wsi i gminie. 

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich w Roguszynie przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju wsi i 

gminy pani Sylwia Nojszewska odpowiedziała: TAK.  

 

Studium przypadku 7. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Roguszynie 

Rok powstania: 2019 rok  

Wieś: Roguszyn, Gmina: Korytnica, Powiat: węgrowski. 

Liczba członkiń – 106 osób.  

Kontakt: Anna Zagrodzka – przewodnicząca. Koło jest zarejestrowane w ra-

mach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku. 

Koło jest „młode”, ale bardzo aktywne i bardzo liczne. Członkiniami Koła są 

głównie panie z Roguszyna, ale także i ze Szczurowa.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Roguszynie w krótkim czasie działalności 

zdołało zrobić wiele dobrego. Członkinie Koła przyczyniły się do wyremonto-

wania remizy, gdzie mają swoją siedzibę. Skutecznie zabiegają o fundusze 

gminne i unijne, co pozwoliło im na zakup pełnego wyposażenia swojego loka-

lu. Panie nie muszą, jak Koła o dłuższym stażu istnienia, zabiegać o kwestie in-

frastrukturalne, chociaż problemem jest nadal komunikacja. Zlikwidowano bo-

wiem państwowe połączenia autobusowe między powiatem węgrowskim a War-

szawą. Funkcjonuje tylko komunikacja komercyjna. Koło zabiega o przywróce-

nie państwowej komunikacji autobusowej.  
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Koło w Roguszynie skupia się głównie na pracy społecznej. Panie służą 

pomocą w rozwiązywaniu bieżących spraw a jest ich wiele. Na przykład  prze-

wodnicząca Koła uszyła kilkadziesiąt maseczek ochronnych w związku z pan-

demią wywołaną zakażeniem koronawirusem i przekazała pani senator Marii 

Koc. W tę akcję włączyły się także inne członkinie a część uszytych maseczek  

rozdały w gminie za darmo.  

Koło w Roguszynie prowadzi z powodzeniem działalność integracyjną, co 

szczególnie w dzisiejszych czasach atomizacji społecznej jest bardzo potrzebne. 

Panie organizują wycieczki dla dzieci (np. do parku tematycznego „magiczne 

ogrody”), biorą udział w festiwalach folklorystycznych, zdobywają nagrody (jak 

np. na festiwalu w Kazimierzu), pieką chleb i zgłaszają na konkurs kulinariów 

regionalnych. Wypieki pań z Roguszyna i Szczurowa są już słynne i zawsze 

zdobywają nagrody.  

Na pytanie ankietowe: czy według Pani oceny działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich w Roguszynie przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju wsi i 

gminy pani Anna Zagrodzka odpowiedziała: TAK.  
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Rozdział V 

 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje i praktyczne przykłady, 

syntetyczna ocena uzyskanych wyników 

 

Badania z zakresu aktywności organizacji pozarządowych
129

 na obszarach wiej-

skich wskazują na duże różnice w działaniach i celach w poszczególnych okre-

sach historycznych, chociaż należy podkreślić, że podstawowym celem było zaw-

sze zmniejszanie dysproporcji gospodarczych, ekonomicznych i społecznych 

między mieszkańcami wsi i miast, co jest podstawowym celem zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich. Przeanalizowana w dłuższym okresie historycznym 

działalność organizacji pozarządowych pozwala na wyróżnienie trzech prioryte-

tów, charakterystycznych dla trzech etapów związanych z przemianami politycz-

nymi,  gospodarczymi i społecznymi w kraju, głównie po odzyskaniu niepodle-

głości.   

Pierwszy etap cechowała walka o budzenie świadomości narodowej, 

ugruntowanie polskości, troska o rozwój moralny społeczeństwa. Organizacje 

pozarządowe (kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, instytucje spółdzielcze i 

finansowe) wprowadzały nie tylko postęp gospodarczy, ale wnosiły także ogrom-

ny wkład w intelektualny rozwój społeczności wiejskiej. Służył temu rozwój, 

przede wszystkim, sektora edukacji w różnych formach, np. szkół rolniczych, czy 

kursów i warsztatów tematycznych, a także powstawanie wydawnictw i ożywie-

nie czytelnictwa, kultywowanie tradycji ludowych i patriotycznych.  

W drugim etapie dominowała troska o poprawę warunków życia na wsi. 

Zacofana pod względem infrastruktury technicznej wieś potrzebowała utwardzo-

nych dróg, komunikacji, wyposażenia wodno-kanalizacyjnego i gazowego. Koła 

Gospodyń Wiejskich „walczyły” o te inwestycje. Zabiegały także o szkoły, 

przedszkola i żłobki, rozumiejąc, jak ważne są tego typu obiekty dla kobiet, które, 

zwłaszcza na wsi pełnią rolę rodzinną i zawodową. Poprawa jakości życia na ob-

szarach wiejskich jest wręcz niezbędna dla ograniczania nadmiernej migracji ko-

biet ze wsi do miast i malejącego wskaźnika feminizacji na wsi. 

                                                           
129

 Większość organizacji pozarządowych powstała po 1989 roku. D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, współpraca: 

T. Bylka, B. Chmielewska, D. Lidke (2005): Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. Program 

Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 94-95.  

 



131 
 

W trzecim etapie priorytetem stała się integracja społeczna oraz potrzeba 

otwarcia się na innych ludzi, do czego obligują m.in. niekorzystne zmiany demo-

graficzne. Rozwój cywilizacyjny i infrastrukturalny na polskiej wsi, jaki dokonał 

się zwłaszcza po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, miał wpływ na 

zmiany aspiracji społecznych mieszkańców wsi. Koła Gospodyń Wiejskich wy-

szły na przeciw tym potrzebom. Stały się promotorem aktywizacji społecznej i 

intensyfikacji relacji międzyludzkich na wsi. KGW organizują wycieczki, kon-

kursy, czy cykliczne spotkania wielkanocne, bożonarodzeniowe, z okazji  dnia 

dziecka, dnia babci, dnia dziadka. W dobie atomizacji społecznej myślą przewod-

nią ich działalności jest spotkanie i rozmowa, dzielenie się radościami i kłopota-

mi, co owocuje tworzeniem się wspólnoty, poczuciem więzi i świadomością li-

czenia na wzajemną pomoc, wsparcie i radę. Efektem jest rozwój osobisty człon-

kiń oraz innych mieszkańców wsi oraz zdobywanie kompetencji i powiększanie 

własnego kapitału kulturowego dzięki warsztatom, zajęciom, wycieczkom, szko-

leniom, wymianie poglądów i inne.   

 Wyniki badań ankietowych dotyczących wkładu Kół Gospodyń Wiejskich 

w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu wykazały, że 

wszystkie Koła, które udzieliły odpowiedzi na przesłaną im ankietę swoimi ini-

cjatywami, pomysłami i konkretną pracą przyczyniały się do poprawy poziomu 

życia na wsi, uczynienia go łatwiejszym, zwłaszcza dla kobiet, a tym samym 

mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, zwłaszcza społeczny na ob-

szarach wiejskich. Kobiety działające w Kołach Gospodyń Wiejskich najpierw  

zabiegały o poprawę warunków infrastrukturalnych na wsi, tj. o: szkołę, przed-

szkole, drogę, autobus, pocztę, ośrodek zdrowia i wiele innych. Obecnie starają 

się tworzyć dla młodego pokolenia warunki realizacji aspiracji społecznych i 

zawodowych, aby pod tym względem wieś stawała się konkurencyjna wobec 

miasta – pomagają młodym w znalezieniu pracy „na miejscu”, wskazują na ko-

nieczność poprawy prestiżu pracy rolnika. Podejmują działania mające na celu 

ochronę wsi przed niszczeniem jej tożsamości kulturowej i środowiskowej oraz 

bezmyślnemu „rozlewaniu się” miast na obszary wiejskie.    

Koła Gospodyń Wiejskich mają ponad 100-letnią tradycję. Obok kółek 

rolniczych i ochotniczej straży pożarnej, są jedną z organizacji najbardziej roz-

powszechnioną, trwałą i nieprzerwanie aktywną na obszarach wiejskich. Praca 

kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich przetrwała różne okresy go-

spodarcze i polityczne, zachowała kulturę i tradycję narodową oraz uczyła i 

uczy nadal patriotyzmu, godności osobistej i jedności społecznej. 



 


