
Z BADAŃ NAD PROCESEM ADAPTACJI I INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU 

WIES STRZEGOMIANY W POW. WROCŁAWSKIM *

Badania, których wyniki przedstawione są w niniejszym artykule, 
stanowią kontynuację prac podjętych przez Katedrę Etnografii Polski 
Uniwersytetu Wrocławskiego w dwu wsiach pow. lubińskiego* 1 oraz 
w jednej miejscowości pow. sycowskiego (woj. wrocławskie). Głównym 
celem badań jest prześledzenie mechanizmu procesów adaptacji i in
tegracji społecznej na Dolnym Śląsku. Studium niniejsze nie rości sobie 
pretensji do wyczerpania tematu. Omówione w nim zostały tylko te 
zjawiska społeczne, które — moim zdaniem — w sposób istotny wyjaś
niają interesuj ce nas procesy.

Wieś Strzegomiany nie została wytypowana przypadkowo. Przy 
jej wyborze kierowano się w znacznej mierze składem ludności, tzn. 
obecności dwu grup, różniących się pochodzeniem i wartościami kulturo
wymi. Grupy te tworzą osadnicy z Polski centralnej i reemigranci z Ru
munii. W trakcie wstępnych badań stwierdzono istnienie między tymi 
dwoma grupami sytuacji konfliktowych. Stan istniejący we wsi zasygna
lizował możliwość, że badania pozwolą w jakiejś mierze potwierdzić 
już wcześniej postawioną hipotezę, iż proces adaptacji i integracji prze
biega wolniej w miejscowości zasiedlonej przez dwie duże grupy różniące 
się między sobą wartościami kulturowymi, postawami społecznymi, właś
ciwościami psychicznymi, i jest tym wolniejszy, im większe są te różnice, 
im więzi społeczne w obrębie każdej grupy silniejsze.

* Na wstępie chciałbym wyrazić podziękowanie Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Ślężańskiej za pomoc finansową w badaniach, a także Wiesławowi Dery- 
chowi i Zenonowi Jankowskiemu, których uwagi przyczyniły się do nadania 
pracy jej obecnego kształtu. Winien jestem również słowa wdzięczności doc. dr 
Adolfowi Naszowi, który w czasie trwania badań służył mi daleko idącą pomocą.

1 Badania te prowadzone były na zlecenie Komitetu Zagospodarowania 
Przestrzennego Kraju przy Prezydium PAN.



Należy w tym miejscu podkreślić, że Strzegomiany, w których kon
trasty społeczno-kulturowe są specjalnie silne, należą do wyjątków. Do
tychczasowe badania socjologiczne i etnograficzne uprawniają nas do 
stwierdzenia, że proces adaptacji i integracji społecznej ludności ziem 
zachodnich, a w tym Dolnego Śląska, dokonał się już w bardzo znacz
nym stopniu. W naszych badaniach nie chodziło o podanie jeszcze jed
nego przykładu potwierdzającego to zjawisko, ale o stwierdzenie, w jaki 
sposób przebiegają procesy integracyjne w miejscowości o jednym z moż
liwych, choć rzadkich, typów zmieszania ludności.

Badania w Strzegomianach prowadzone były z przerwami od czerwca 
do sierpnia 1962 r. Główny ich akcent spoczął na obserwacji oraz na 
wywiadach według specjalnie opracowanego kwestionariusza o częścio
wo skategoryzowanych pytaniach2. Obok tego posługiwano się również 
obszernym kwestionariuszem zawierającym wyłącznie pytania otwarte. 
Według tego ostatniego kwestionariusza przeprowadzono kilkanaście 
protokołowanych rozmów.

Wywiady pierwszego typu przeprowadzono prawie u wszystkich ro
dzin mieszkających we wsi. Ogółem uzyskano 78 wypełnionych kwestio
nariuszy. Niezależnie od wyżej scharakteryzowanych materiałów ko
rzystano również z innych źródeł, jak książki meldunkowe, dokumenty 
Gromadzkiej Rady Narodowej, materiały ze spisów rolnych oraz ze 
Spisu Powszechnego w 1960 r.

Badania nad procesem adaptacji i integracji społecznej nastręczają 
szereg problemów metodologicznych. Autorzy publikowanych dotąd prac 
posługują się zarówno niejednakową terminologią3, jak i najrozmait
szymi procedurami i technikami badawczymi, stąd częste trudności 
w porównywaniu wyników badań. Warto niewątpliwie w tym miejscu 
przypomnieć, co rozumiemy przez takie pojęcia, jak więź społeczna, 
adaptacja czy integracja. O ile termin adaptacja, rozumiany jako przy
stosowanie się do środowiska geograficznego, do istniejących w nim 
urządzeń kulturowych, do warunków ekonomicznych, nie budzi na ogół 
zastrzeżeń i jest powszechnie w tym znaczeniu używany, o tyle ter
min więź społeczna 4 używany jet niejednokrotnie w różnym znaczeniu. 
Podobnie proces integracji społecznej rozumiemy bądź jako proces scala
nia się różnych grup ludności, bądź jako integrację ziem zachodnich

2 Autorami kwestionariusza są: Adolf Nasz i Bohdan Jałowiecki.
3 Por. Z. D u l c z e w s k i ,  Autochtonizacja ludności na ziemiach zachodnich 

(Ziemie zachodnie, Studia i materiały, t. V, Poznań 1960).
4 Przez więź społeczną będziemy rozumieć zorganizowany system stosunków, 

instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne 
elementy składowe w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. 
J. S z c z e p a ń s k i ,  Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1963, s. 119



z resztą Polski. Mówiąc o procesie integracji będziemy mieli na myśli 
wyłącznie to pierwsze znaczenie. Więzi społeczne to: więź rodzinna, 
sąsiedzka, zawodowa, terytorialna oraz więź wynikająca z organizowa
nia w warunkach pionierskich wspólnego życia 5. Narastanie tych więzi 
prowadzi do integracji społecznej, do utożsamiania się poszczególnych 
jednostek z całą społecznością.

Proces integracji rozumiemy jako zjawisko dynamiczne, wymagające 
od jednostki znacznej aktywności, natomiast proces adaptacji wydaje 
się być statyczny. Kiedy w jakiejś miejscowości osiedla się człowiek 
lub grupa ludzi, pierwszy okres po zetknięciu się z nowym środowis
kiem upływa na konfrontacji tradycyjnych poglądów, nawyków i postaw 
z nowym środowiskiem geograficznym, kulturowym i społecznym, z no
wymi poglądami i postawami obowiązującymi w tym środowisku. Kon
frontacja prowadzi bądź do częściowej przynajmniej akceptacji nowych 
warunków, bądź też do wewnętrznego sprzeciwu wobec nich. W miarę 
upływu czasu następuje adaptacja, lub też osobnik nie mogąc się przy
stosować czuje się źle, co w niektórych wypadkach wyraża się nawet 
w opuszczeniu danego środowiska. Wtedy mamy do czynienia ze zja
wiskiem, które można nazwać eliminacją.

Aktywność jednostki w pierwszym okresie skierowana jest niejako 
„do wewnątrz”, a jej energia zużywana na przystosowanie się (proces 
adaptacji). Dopiero w następnym etapie osadnik zaczyna rozwijać aktyw
ność na zewnątrz, stara się przeniknąć głębiej do danej społeczności, 
swoją działalnością oddziaływa na nią, często wzbogacając ją w nowe 
przyniesione ze sobą wartości. Aktywność społeczna jednostki, chęć utoż
samienia się ze społecznością, którą zastała, oznacza rozpoczęcie się pro
cesu integracji, będącego w tym sensie procesem dynamicznym.

Oczywiście rozdzielenie procesów adaptacji od procesów integracji 
jest zabiegiem „laboratoryjnym”. W rzeczywistości odbywają się one 
łącznie. Procesów adaptacji i integracji nie możemy mierzyć w jakichś 
określonych jednostkach. Istnieje jednak możliwość stworzenia w drodze 
rozważań teoretycznych modelu skrajnie pozytywnego lub skrajnie 
negatywnego i przyrównywanie do niego empirycznej sytuacji. Model 
taki może np. przedstawiać się następująco: do obcego środowiska geogra
ficznego i kulturowego zostaje przesiedlona jakaś grupa ludzi, w któ
rej nie istnieją niemal żadne więzi społeczne. Po pewnym czasie, kiedy 
tego rodzaju więzi zaczynają powstawać, pojawia się w danej miejsco
wości inna grupa, reprezentująca skrajnie odmienne wartości kulturo
we, odmienne cechy psychiczne oraz w znacznym stopniu wykształconą

5 Por. S. N o w a k o w s k i ,  Wiąż społeczna na ziemiach zachodnich (Kultura 
i Społeczeństwo, 1960, nr 3).



wiąż wewnątrzgrupową. Osiedlenie sią drugiej grupy pociąga za sobą 
istotne zagrożenie interesów ekonomicznych i społecznych pierwszej. 
Powstaje zbiorowość, w której zasadniczą rolę odgrywają tendencje do 
adaptacji i eliminacji poszczególnych jednostek i grup. W zależności od 
obcości kulturowej, różnic językowych itd. przeważa jedna lub druga 
tendencja.

Proces adaptacji niewątpliwie warunkuje proces integracji, chociaż 
adaptacja nie musi pociągać za sobą pełnej integracji. Integracja spo
łeczna to utożsamianie się poszczególnych jednostek z całą społecznością. 
Wyraża się ona niewątpliwie całym szeregiem zmian strukturalnych, 
powodujących zmniejszanie się społecznych dystansów. Wchodzą tu 
w grę czynniki demograficzne, jak skład według płci i wieku, skład 
społeczny i zawodowy, dalej takie zjawiska, jak sposób zawierania mał
żeństw (istnienie małżeństw międzygrupowych6), poziom wykształce
nia, korzystanie ze środków masowego przekazu, wreszcie kontakty 
z dawnym środowiskiem. Wymieniono tu tylko niektóre zjawiska, cho-' 
ciąż jest ich oczywiście znacznie więcej.

W niniejszej pracy starano się pokazać niektóre przyczyny istnienia 
dystansów społecznych między dwoma dużymi grupami zamieszkującymi 
vCdeś oraz zasygnalizować kierunki zmian strukturalnych, powodujące 
zmniejszanie się tych dystansów, zacieranie się różnic oraz postępowanie 
procesu integracji.

* *
*

Strzegomiany leżą w południowo-zachodniej części powiatu wrocław
skiego na stoku Góry Strzegomiańkiej (371 m n.p.m.), położonej w ma
sywie Ślęży. Administracyjnie należą obok Będkowie, Nasławic, Przez- 
drowic, Sulistrowic, Sulistrowiczek i Świątnik do gromady Księginice Ma
łe. Wieś odległa jest od siedziby gromady o ok. 2 km. Najbliższe miasto, 
Sobótka, będące zarazem siedzibą szkoły siedmioklasowej, urzędu stanu 
cywilnego i parafii, odległe jest od Strzegomian o ok. 2 km. Miasto 
powiatowe, Wrocław, leży w odległości ok. 40 km. Wieś w kształcie roz
budowanej ulicówki leży po obu stronach szosy łączącej Sobótkę ze 
Świdnicą. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości ok. 4 km 
na północnym krańcu Sobótki. Tam też oraz w pobliskim Strzeblowie 
skupiają się większe zakłady pracy, w których znajduje zatrudnienie 
część mieszkańców wsi.

9 Używamy terminu małżeństwa międzygrupowe, gdyż pojęcie „małżeństwa 
mieszane” kojarzy się raczej z małżeństwem między przedstawicielami różnych 
narodowości. Na temat małżeństw międzygrupowych por. K. Ż y g u l s k i ,  Mał
żeństwa mieszane w Opolu w latach 1945—1.957 (Studia Śląskie, t. II, 19591.



Strzegomiany liczą 426 mieszkańców (80 rodzin) i są najludniejszą 
wsią w gromadzie. 75 gospodarzy posiada 282,29 ha użytków rolnych7, 
co daje Strzegomianom pod względem ilości ziemi użytkowanej rolni
czo dopiero czwarte miejsce w gromadzie. We wsi znajduje się 55 domów, 
które składają się z 278 izb. Zagęszczenie na jedną izbę wynosi 1,53 osoby 
i w. porównaniu do zagęszczenia w całej gromadzie (1,18) jest bardzo 
wysokie.

Wieś jest zelektryfikowana, posiada szkołę czteroklasową, nie ma 
natomiast sklepu, jedynie kiosk, co stwarza poważne trudności w zaopa
trywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby, po wszystko bowiem trze
ba udawać się do Sobótki. Nic więc dziwnego, że kontakty z tym miastem 
są bardzo ożywione. Do Sobótki chodzi się więc nie tylko w celu zaspo
kojenia potrzeb kulturalnych, ale także po najbardziej podstawowe 
artykuły, jak chleb, cukier itp., również tam korzysta się z rozmaitych 
usług (szewc, krawiec itp.). Starsze dzieci do wyższych klas szkoły pod
stawowej uczęszczają codziennie do Sobótki. Co niedziela mieszkańcy 
udają się na nabożeństwo do siedziby parafii. Jednym słowem, wielo
rakie potrzeby życiowe wsi, nawet te najbardziej prymitywne, zaspoka
jane są dopiero w mieście. We wsi brak całkowicie jakiegoś ośrodka sku
piającego mieszkańców, ośrodka krystalizacji opinii, jak np. sklep, gos
poda, świetlica. Fakt ten niewątpliwie odbija się niekorzystnie na pro
cesach integracyjnych.

Wieś zamieszkują zasadniczo trzy grupy ludności: osadnicy z Polski 
centralnej — ok. 43°/o, reemigranci z Rumunii — ok. 43°/o oraz repa
trianci z ZSRR — ok. 14%.

Osadnicy pochodzą z 14 powiatów. Najwięcej, bo 44 osoby, przybyło 
z pow. piotrkowskiego, głównie ze wsi: Stobnica, Piła i Piła Lubińska, 
położonych zresztą blisko siebie. Bardziej jednolitą grupę w sensie po
chodzenia terytorialnego stanowią reemigranci z Rumunii, których na
zywać będziemy krótko reemigrantami, tak jak osadników z Polski 
centralnej osadnikami, a repatriantów z ZSRR repatriantami. Reemi
granci pochodzą bowiem w przewadze z jednej wsi. Wśród nielicznych 
repatriantów nie można wyróżnić żadnej grupy połączonej przed przy
byciem na ziemie zachodnie więzami sąsiedztwa.

Skład osadników według pochodzenia przedstawia się następująco: 
ze Stobnicy przybyło 6 rodzin (14 mężczyzn i 20 kobiet), co stanowi 
32,6% ogólnej liczby osadników przybyłych do Strzegomian. W sumie 
z Polski centralnej przybyło 17 rodzin (44 mężczyzn i 50 kobiet — 
42,2% imigrantów).

7 W poszczególnych źródłach istnieją poważne rozbieżności co do powierzchni 
użytków rolnych we wsi. Przyjmujemy tutaj dane uzyskane drogą wywiadów.



Skład reemigrantów przybyłych z Rumunii przedstawia się nato
miast odmiennie. Z jednej wsi, Nowy Sołoniec, przybyło 20 rodzin (32 
mężczyzn i 47 kobiet), tj. 83,2% ogółu reemigrantów. Cztery rodziny 
pochodzą ze wsi Piesza, wreszcie kilka osób z innych miejscowości. 
Łącznie do Strzegomian przybyło 25 rodzin reemigrantów (44 mężczyzn 
i 51 kobiet), tj. 42,6% imigrantów.

Repatrianci stanowią 14,3% imigrantów (8 rodzin — 16 mężczyzn 
i 16 kobiet) i wreszcie ludność rodzima 0,9% (2 kobiety, matka i córka).

Nieco więcej uwagi poświęcimy reemigrantom z Rumunii, nie tylko 
dlatego, że dzieje tej grupy są wyjątkowo barwne, ale przede wszyst
kim dlatego, że jedynie reemigranci przybyli do wsi jako zwarta, zor
ganizowana grupa. Zamieszkiwali oni dwie wsie położone obok siebie: 
Nowy Sołoniec i Pleszę. Obie te miejscowości leżą na wyżynie Suczawy, 
będącej częścią Wyżyny Mołdawskiej. Kraina, którą zamieszkiwali, na
zywana jest także Bukowiną

Ludność polska zaczęła napływać najpierw na Bukowinę, a potem 
do kręgu suczawskiego w pierwszych latach XIX w. Przenosiła się ona 
w te rzadko zaludnione obszary z przeludnionego już wówczas Czadec
kiego, które było dla niej niejako etapem migracji. Czadeckie bowiem 
począwszy od XVII w. poprzez XVIII w. pochłaniało nadwyżki ludności 
ze Śląska i Małopolski 8.

Około 1803 r. na przedmieściu Czemiowiec, Kaliczance, oraz w Te- 
reblesztach i Starej Hucie Krasnej pojawiają się nazwiska Droszczaków, 
Kuruców, Markulaków, Najdków i Smolków, które można również spot
kać w księgach metrykalnych parafii żywieckich, czadeckich, a ostatnio 
po 1945 r. i w sobótczańskiej. W Strzegomianach nazwiska te należą 
obecnie do najczęściej spotykanych. W latach trzydziestych ubiegłego 
stulecia władze austriackie zezwalają ludności polskiej na kolonizację 
doliny Sołońca. Przenosi się tutaj ok. 30 rodzin z Hlibokiej. W 1836 r. 
kilkanaście dalszych rodzin z Kaliczanki i Terebleszt zakłada wieś 
Pleszę, natomiast 40 rodzin z Krasnej wspólnie z Niemcami Sudeckimi 
wieś Pojana Mikuli. Pierwszy nowo narodzony obywatel Nowego So
łońca zapisany jest w księgach metrykalnych parafii w Kaczyku (rum. 
Cacica) pod datą 29 IV 1836 r. 9

Jednakże założenie Sołońca, Pieszy i Pojany nie było ostatnim eta
pem migracji tej grupy na obczyźnie. Duży przyrost naturalny, kiepskie 
ziemie, niska produkcja rolna nie były w stanie wyżywić znacznych nad
wyżek ludności. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 40 rodzin 
przenosi się z Sołońca do Bośni, kilkanaście emigruje do Brazylii i Sta

8 M. G o t k i e w i c z .  Na tułaczych szlakach górali (Wierchy, t. XXV, 1956)
9 Tamże.



nów Zjednoczonych A P 10 11. Również w latach międzywojennych trwa 
emigracja zamorska.

Polska enklawa etniczna, złożona z tych trzech wsi, była stosunkowo 
liczna, charakteryzowała się przy tym znaczną dynamiką rozwoju. 
W r. 1930 ludność polska tych wsi liczyła 1850 osób. Przyrost naturalny 
w dziesięcioleciu 1930—1940 wynosił 21°/o, a młodzież do lat 14 sta
nowiła 36% n .

Niewątpliwie fakt zaludnienia w zwartej grupie trzech blisko siebie 
pwłożonych wsi miał decydujące znaczenie dla zachowania odrębności 
językowej i kulturowej. Ludność polska zawierała małżeństwa niemal 
wyłącznie między sobą. We wsi Pojana Mikuli, gdzie Polacy współżyli 
z osadnikami niemieckimi, istniały normalne kontakty sąsiedzkie, jed
nakże małżeństwa mieszane mimo jednakowego wyznania należały do 
rzadkości. Jest rzeczą w pewnym stopniu zdumiewającą, że kobiety, ży
jące przecież w obcym kraju od kilku pokoleń, często w ogóle nie znały 
języka rumuńskiego, a mężczyźni nauczyli się go dopiero służąc w woj
sku rumuńskim.

Niemal od samego początku istnienia .Sołońca, Pieszy i Pojany ich 
mieszkańcy mieli polską szkołę i kościół katolicki. Dopiero w czasie 
II wojny światowej, w okresie rządów Antonescu, polska szkoła została 
zamknięta. W czasie działań wojennych ludność polska poważnie ucier
piała, a Pojana została doszczętnie spalona przez Niemców za sprzyja
nie partyzantom (ludności niemieckiej już tam wówczas nie było, gdyż 
w 1940 r. została przesiedlona w Żywieckie). W 1946 r. we wsiach poja
wili się polscy komisarze repatriacyjni, którzy rozpoczęli örganizowanie 
powrotu do Polski. Ludność wyjeżdżała zwartymi grupami, transporty 
kierowane były do różnych miejscowości w województwie wrocławskim 
i zielonogórskim.

Reemigranci, którzy obecnie mieszkają w Strzegomianach, osiedlili 
się początkowo w różnych miejscowościach tych województw. Najwię
cej, bo 42,2% mieszkało poprzednio w pow. Złotoryja, a dalsze 33,1% 
w pow. Żary. Stanowili oni drugą falę migracji do wsi.

Pierwsi osadnicy z Polski centralnej przybyli do Strzegomian już 
w czerwcu 1945 r. Oto jak ówczesną sytuację we wsi charakteryzuje 
jeden z pierwszych osadników pochodzący z pow. piotrkowskiego: „Każ
dy z osadników zajmował takie gospodarstwo, jakie mu się podobało. 
Wtedy było jeszcze we wsi ok. 7 rodzin niemieckich, reszta to robotnicy

10 Spotkano w Strzegomianach dwóch braci S. urodzonych w Detroit (USA) 
w 1916 i 1920 r. Rodzice ich przebywali na emigracji ok. 10 lat i następnie 
powrócili do Nowego Sołońca.

11 G o t k i e w i c z .  op. cit.



z majątku. Osadnicy wspólnie przystąpili do żniw na polach należą
cych do folwarku, biorąc do pomocy Niemców. Przed rozpoczęciem żniw 
podzielono ziemię i każdy wziął sobie 5—8 hektarów i zebrał. Potem 
majątek podzielono między osadników. Zostawiono trochę wolnej ziemi, 
bo miała być szkoła rolnicza”.

W 1949 r. na pozostałych po majątku gruntach postanowiono założyć 
spółdzielnię produkcyjną. Była to podobno inicjatywa jednego z pra
cowników starostwa, reemigranta z Rumunii, który zaproponował zało
żenie tej spółdzielni swojemu znajomemu, W. B., mieszkającemu wów
czas w pow. Żary. W. B. został więc organizatorem, a następnie prze
wodniczącym spółdzielni, ściągając do niej swoich krewnych i znajo
mych z różnych miejscowości Dolnego Śląska. A oto jego krótka re
lacja: „Ja tu przyjechałem z grupą ludzi, obejrzałem, a ponieważ tam 
gospodarstwa były marne [tj. w pow. Żary — B. J.], bo wszystkie lepsze 
już przed nami zostały zajęte, postanowiliśmy się tu przesiedlić. Otrzy
maliśmy zezwolenie pod warunkiem, że założymy spółdzielnię. Począt
kowo centralacy krzywo na nas patrzeli, ale nie przeszkadzali, bo 
dobrze nie wiedzieli, co my robimy. Potem przyszła wymiana gruntów, 
zabrano im także nadmiar inwentarza poniemieckiego, który otrzymała 
spółdzielnia”. *■

Tak więc w latach 1949—1951 przeniosło się do Strzegomian 25 ro
dzin reemigrantów, którzy równocześnie wstępowali do spółdzielni pro
dukcyjnej. W spółdzielni byli oni elementem bezwzględnie dominu
jącym. Jedynie trzech członków rekrutowało się z innych grup. Osiedle
nie się w Strzegomianach było dla reemigrantów zmianą korzystną, 
świadczy o tym także wypowiedź informatora A. G., który tak opisuje 
swoje pierwsze miejsce zamieszkania na ziemiach zachodnich: „Osiedlono 
nas w Polkowicach. Przez tydzień mieszkałem u jednego chłopa, potem 
dostałem taką małą chałupkę. Domek był robotniczy, nie było stodoły 
ani stajni. Jak tu było gospodarzyć. Jak tu założono spółdzielnię, to 
powiedziałem: «ja przystąpię do spółdzielni i chcę tutaj przyjechać». 
Za spółdzielni źle mi nie było”.

Przybycie reemigrantów i równoczesne założenie przez nich spół
dzielni produkcyjnej nie spotkało się z przychylnym przyjęciem ze strony 
pionierskiej grupy osadników, którzy czuli się gospodarzami wsi. Istotę 
konfliktu w sposób lapidarny charakteryzuje cytowany już informator 
M. Z.: „Kiedy powstała spółdzielnia, zabrali mi kawałek pola, tu za 
sadem, na działki przyzagrodowe. Po rozwiązaniu spółdzielni nie chcieli 
oddać. Będę musiał wychodzić stąd, jak tylu centralaków wyszło. Mam 
w Centrali 6 ha, to je sprzedam, gospodarkę zdam na skarb państwa 
i kupię jaki domek pod miastem”.



W Strzegomianach obserwować możemy w pewnym stopniu proces, 
który w ekologii społecznej określany jest mianem „inwazji”. Siedząc 
ruchy migracyjne we wsi po przybyciu grupy reemigrantów, możemy 
obserwować w pewnym stopniu następstwo „inwazji” — „sukcesję”, 
tj. wypieranie przez grupę, która osiedliła się później, wcześniejszych 
mieszkańców wsi.

Rzeczą charakterystyczną dla osadnictwa w Strzegomianach jest fakt, 
że większość mieszkańców osiedliła się tutaj po dłuższym lub krótszym 
pobycie w innych miejscowościach ziem zachodnich. Zjawisko to ilustru
je poniższa tabela.

Tabela 1. Ludność Strzegomian według poprzedniego miejsca zamieszkania

Poprzednie 
'miejsce zamieszkania

Liczba
rodzin 7o Liczba

osób
0//0

Ziemie zachodnie 31 60,9 141 59,5
Polska centralna 14 27,4 76 32,1
ZSRR 2 3,9 8 3,4
Inne kraje 3 5,9 10 4,2
Na miejscu 1 1,9 2 0,8

Razem 51 o o o 237 100,0

Okres adaptacji do warunków miejscowych był więc tutaj stosun
kowo krótszy niż w innych miejscowościach, gdzie ludność mieszka od 
1945 r. Krótszy był także okres wzajemnego współżycia. Narastaniu pro
cesów adaptacji i integracji społecznej nie sprzyjała również duża ruch
liwość ludności w ostatnim dziesięcioleciu (patrz ryc. 1). W ciągu ostat
nich 12 lat przepływ ludności wynosił 394 osoby, czyli blisko 33 osoby 
rocznie, i był niemal równy obecnemu zaludnieniu wsi. W samym tylko 
1951 r. przepłynęło przez wieś 126 osób, saldo zaś migracyjne wynosiło 
w tym roku +50. Jak wynika z wykresu, w tym roku napływali do wsi 
reemigranci, a odpływali osadnicy. Tak więc migracje przebiegały od
miennie w każdej z omawianych grup. Saldo migracyjne osadników 
w omawianym okresie wynosi —39. Grupa ta ze 100 osób w 1950 r. 
zmniejszyła się do 69 w 1962 r. (bez przyrostu naturalnego). W grupie 
reemigrantów saldo dwunastolecia wynosi +17, a wskaźnik przyrostu 
migracyjnego ze 100 w 1950 r. wzrósł do 120 w 1962 r. Jeszcze inaczej 
zjawisko to przedstawia się u repatriantów, którzy mają również saldo 
dodatnie, przy czym przyrost jest tutaj największy i wynosi 282. Ogó
łem ludność wsi w porównaniu do 1950 r. po odjęciu przyrostu natural
nego zmniejszyła się o 2 osoby.





Przytoczone liczby, świiadczące o wzroście liczby reemigrantów przy 
równoczesnym zmniejszaniu się liczby osadników, mówią nam o ten
dencji do eliminacji ich ze wsi.

Poszczególne grupy zamieszkujące wieś wykazują dość istotne różni
ce w strukturze wieku ludności. Największe różnice zaobserwować można 
w kategorii wieku do 6 lat. Osadnicy — 15,6%, reemigranci — 21,7%. 
Odwrotna sytuacja istnieje w kategorii wieku od 7 do 14 lat. Wśród 
reemigrantów jest także przeszło dwukrotnie więcej ludzi starych, po
wyżej 60 roku życia. Odmienna struktura płci i wieku, którą szczegó
łowo charakteryzuje załączona tabela, wynika niewątpliwie z odmien
nego charakteru migracji tych grup. Osadnicy przybywający na ziemie 
zachodnie to przeważnie ludzie młodzi, którzy dopiero na nowym 
miejscu zamieszkania zawierali małżeństwa. Reemigranci natomiast przy
bywali do Polski całymi rodzinami, składającymi się często z trzech 
pokoleń.

Tabela 2. Procentowy sklad ludności Strzegomian według pici i wieku

Osadnicy Reemigranci Repatrianci Wieś ogółem
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do 6 lat 19,0 12,8 15,6 20,5 22,7 21,7 28,6 14,8 21,8 21,0 17,7 19,2
7—17 22,8 J l,9 27,7 .23,9 29,1 26,8 21,4 18,5 20,0 23,1 29,0 26,3

15—17 „ 10,1 7,4 8,7 17,9 " 3,5 3,6 11,1 7,3 8,2 4,4 6,1
18—35 „ 21,8 20,3 21,4 25,0 24,6 24,7 21,4 22,3 21,8 23,6 22,5 23,0
36—60 „ 22,8 25,5 24,3 18,2 17,3 17,1 25,0 25,9 25,5 22,0 21,6 21,4

ponad 60 „ 2,5 2,1 2,3 4,5 6,3 5,6 7,4 ’ 3,6 3,1 4,8 4,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Na strukturę wieku mieszkańców Strzegomian wywarł wpływ nie tyl
ko charakter migracji poszczególnych grup, ale także ruch naturalny 
ludności w ubiegłych latach. I tak na ogólną liczbę 22 małżeństw osad
ników 15 zostało zawartych do 1948 r. Z ogólnej liczby 90 dzieci uro
dzonych w tej grupie 57 przyszło na świat do 1954 r. Stopa urodzin nie
zwykle wysoka w latach 1951—1953 (50%o) spadła do 16%o w latach 
1960—1962. Reemigranci o bardziej 'wyrównanej strukturze wieku mieli 
także bardziej wyrównaną stopę urodzin. Oczywiście tak duże wahania 
stopy urodzin są dostrzegalne tylko w małych zbiorowościach, gdzie bar- 12

12 W grupie osadników na 100 mężczyzn przypada 119 kobiet, w grupie 
reemigrantów natomiast 125, a w grupie repatriantów 97. Ogółem we wsi 
na 100 mężczyzn wypada 118 kobiet.



dzo dużą rolę odgrywa element przypadku. Stopa urodzin dla ludności 
całej wsi nie wykazuje wahań i charakteryzuje się powolnym spadkiem:

1951—1953 — 37%o 
1954—1956 — 30%o 
1957—1959 — 30%o 
1960—1962 — 23%o

Spadek ten jest spowodowany obok czynników natury demograficz
nej (zmiana w strukturze wieku — 52,6 ludności to młodzież do lat 17) 
także w pewnym stopniu przyczynami społecznymi: upowszechnianiem 
się w Strzegomianach modelu małodzietnej rodziny miejskiej.

Struktura rodziny w Strzegomianach wykazuje również dość istot
ne zróżnicowanie międzygrupowe. Ilustruje to poniższa tabela.

Liczba osób 
w rodzinie

Tabela 3. Wielkość rodzin

Liczba rodzin

Osadnicy Reemigranci Repatrianci

Samotni
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

Razem 31

4
4
3
4 
8 
8 
4 
4 
1

40

1
2
2

2

1

1
9

Ogółem

6
5
5

10
18
13
10
7
4
1
1

80

Średnia liczba osób w rodzinie przedstawia się następująco: osadni
cy — 5,6, reemigranci — 4,8, repatrianci — 6,1. Najliczniejsze są więc 
rodziny repatriantów i osadników. Najwięcej rodzin liczy od 4 do 7 
osób (51 na ogólną liczbę 81 rodzin). We wsi występuje również zja
wisko rodzin trójpokoleniowych, gdzie pod jednym dachem mieszkają 
i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: rodzice, dzieci i wnuki. 
Rodzin takich mamy 4, po 1 u osadników i reemigrantów i 2 u repa
triantów.

Małżeństwa w Strzegomianach są zawierane stosunkowo wcześnie. 
23,7°/o mężczyzn żeni się do 20 roku życia. Odpowiedni odsetek u kobiet 
wynosi aż 50,9%. Występują przy tym dość znaczne różnice w poszczę-



gólnych grupach regionalnych. Najwięcej mężczyzn osadników żeni się 
w wieku 31—35 lat (36,4°/o), gdy tymczasem mężczyźni reemigranci 
żenią się wcześniej: 56°/o między 21 a 25 rokiem życia. Kobiety naj
wcześniej wychodzą za mąż w grupie reemigrantów (48% do 20 roku 
życia). Ogółem we wsi 75% mężczyzn i 84% kobiet zawiera małżeństwa 
przed 25 rokiem życia.

Przyczyną wczesnego zawierania małżeństw, szczególnie w grupie 
reemigrantów, jest — jak się wydaje — dość ścisłe przestrzeganie 
przez nich zasady małżeństw endogamicznych. Zjawisko małżeństw 
międzygrupowych, rzadkie w latach bezpośrednio po osiedleniu się na 
ziemiach zachodnich, dziś jest już na ogół powszechne. Rzadko kiedy 
kryterium wyboru partnera do małżeństwa jest jego pochodzenie. Tym 
bardziej więc zdumiewająca jest sytuacja w Strzegomia nach. Podobne 
zjawisko — jak się wydaje — można zaobserwować także w innych 
wsiach zamieszkałych przez reemigrantów z Rumunii, jak pn. w Polko
wicach 13. Tendencje endogamiczne wśród reemigrantów są zrozumiałe, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w czasie pobytu w Rumunii żenili 
się prawie wyłącznie między sobą. Było to umotywowane znacznymi 
różnicami kulturowymi, a przede wszystkim językowymi, jakie dzieliły 
ich od sąsiadów Rumunów, Niemców czy Ukraińców, a także niewątpli
wie chęcią zachowania odrębności narodowej. Obok tych przyczyn natury 
bardziej ogólnej nie bez znaczenia tu jest niewątpliwie fakt istnienia 
we wsi konfliktów między grupą osadników i reemigrantów, które oczy
wiście nie sprzyjają łączeniu się rodzin tych dwóch grup.

Na ogólną liczbę 22 mężczyzn osadników, którzy zawarli małżeństwo 
po wojnie, 18 ma żony także z Polski centralnej, 3 ożeniło się z kobie
tami, które pochodzą z ZSRR, a tylko 1 wziął za żonę reemigrantkę z Ru
munii. Reemigranci z Rumunii żenią się także niemal wyłącznie między 
sobą. Na 25 mężczyzn 23 ożeniło się z dziewczętami reemigrantkami, 
a tylko 2 wybrało sobie żony z Polski centralnej. Repatrianci natomiast 
wykazują bez porównania słabsze tendencje endogamiczne.

Jest rzeczą interesującą, że mimo dość ścisłego przestrzegania zasad 
endogamii rzadko kto jest zwolennikiem tej formy zawierania mał
żeństw. Zarówno reemigranci, jak i osadnicy twierdzili zgodnie, że o ile 
dawniej rzeczywiście nie było małżeństw międzygrupowych, to obecnie 
wszyscy się żenią między sobą. Jako przykład służyło tu małżeństwo 
reemigranta J. G., który ożenił się z osadniczką. Nawiasem jednak można 
dodać, że jego małżeństwo stało się właśnie przyczyną rozdźwięku, jaki 
powstał między nim a grupą reemigrantów. Reemigrant M. U. przez

13 Por. B. J a ł o w i e c k i ,  Powstawanie miasteczka miedziowego (maszy
nopis).



dłuższą chwilę uzasadniał konieczność zawierania małżeństw międzygru- 
powych, stwierdzając w końcu: „My wychodzimy z założenia, żeby się 
łączyć”. Jednakże w tym wypadku założenia rozmijają się poważnie 
z istniejącą praktyką. Nikt wprawdzie nie jest zwolennikiem małżeństw 
wewnątrzgrupowych, ale każdy ma żonę ze swoich stron.

Również osadnicy są teoretycznymi zwolennikami małżeństw między- 
grupowych, ale i w tym wypadku teoria mija się z praktyką, co więcej, 
jest nawet sprzeczna z wypowiedziami, które zanotowałem przy innej 
okazji. Syn jednego z moich rozmówców, chłopak szesnastoletni, stwier
dza: „Rumuni trzymają się razem ze swoimi dziewczętami i nie pozwa
lają się z nimi bawić. Na zabawę do Strzegomian to nikt nie przyjdzie, 
bo się wszyscy boją, że dostaną flaszką po głowie”. Być może, że opinia 
ta jest nieco przesadzona, jednakże wystarczy choćby takie nie umoty
wowane dostatecznie przekonanie, aby chłopak ten, podobnie jak jego 
koledzy, trzymał się z dala od dziewcząt z grupy reemigrantów.

Pozytywnym faktem jest niewątpliwie zgodna opinia, że należy się 
łączyć. Jak się wydaje, mieszkańcy wsi, zarówno osadnicy, jak i reemi
granci, zdają sobie sprawę z nienormalnej sytuacji, jaka istnieje we wsi. 
co niewątpliwie jest pierwszym krokiem do jej naprawy. Wyłom 
w barierze endogamii został już zrobiony, istnieją bowiem 3 małżeństwa 
międzygrupowe, pierwsze kontakty rodzinne zostały nawiązane, istnie
je możliwość dalszego zbliżenia. Mówimy tu celowo o kontaktach, a nie 
o więzi rodzinnej, gdyż — jak już wspomniano — małżeństwa te nie 
cieszą się bynajmniej powszechną aprobatą tak po jednej, jak i po dru
giej stronie.

Małżeństwa międzygrupowe odgrywają dużą rolę w procesie inte
gracji społecznej. Ich istnienie jest niewątpliwie jednym z warunków 
powstania jednolitej społeczności we wsi, więź rodzinna bowiem sku
tecznie zmniejsza społeczne dystanse między ludźmi.

Przejdźmy z kolei do omówienia składu społeczno-zawodowego wsi 
Strzegomiany. Używamy celowo terminu „skład społeczno-zawodowy” , 
a nie, jak to jest na ogół przyjęte, terminu „struktura społeczno-zawo
dowa”, ze względu na to, że nie rozpatrujemy tutaj systemu zależności, 
dystansów i hierarchij, który implikowany jest przez pojęcie struktu
ra 14, lecz jedynie przedstawiamy pewne stosunki ilościowe.

Niewiele więcej ponad połowę mieszkańców wsi stanowią osoby 
utrzymujące się wyłącznie z pracy na własnych gospodarstwach rolnych 
(51,8%). Ludność rolnicza zdecydowanie przeważa u reemigrantów, wśród 
których jest tylko 1 osoba nie posiadająca ziemi. Osadników bezrolnych

14 Por. S. O s s o w s k i ,  Struktura klasowa w społecznej świadomości, Łódź 
1957. s. 15.



jest natomiast 5. Reemigranci użytkują również większość areału ziemi, 
bo aż 73,4% ogólnego obszaru, który podzielony jest między 53,3% 
gospodarstw. Osadnicy z kolei posiadają 34,7% gospodarstw, ale użyt
kują tylko 24,5% ziemi. 12% gospodarstw repatriantów zajmuje jedynie 
2,1% użytków rolnych. W grupie gospodarstw osadników występuje 
ponadto znaczna koncentracja ziemi. Gospodarstwa do 2 ha stanowią 
53,8%, a należy do nich zaledwie 15,2% użytków rolnych. Interesujące 
nas zagadnienie ilustruje ryc. 2.

(?) 1'c.zba gospodarstw (bezwzg! )

----------------- osadnicy

+  -  +  reemigranci 

repatrianci

Ryc. 2. Struktura wielkości gospodarstw



Struktura wielkości gospodarstw wyjaśnia nam w pewnym stopniu 
źródło antagonizmów międzygrupowych. Ludność pochodząca z Rumunii 
jest niewątpliwie zamożniejsza i fakt ten powoduje zawiść u niektó
rych osadników. Z drugiej zaś strony znaczna część osadników, posiada
jąc jedynie niewielkie działki, zmuszona jest szukać pracy poza własnym 
gospodarstwem, tworząc kategorię chłopów-robotników. Grupa ta jest 
częściowo izolowana ze. społeczności wiejskiej, gdyż znaczną część czasu 
spędza w swoim zakładzie pracy poza wsią, kiedy zaś po zakończeniu 
dnia roboczego wraca na wieś, przystępuje do pracy w gospodarstwie, 
nie mając czasu na pełniejsze uczestniczenie w życiu wsi, na bliższe kon
takty sąsiedzkie i towarzyskie. Dla niektórych osadników wieś jest tylko 
miejscem noclegowym, które jak najszybciej pragnęliby opuścić nawet 
za cenę rezygnacji z posiadanej działki. Ludzie ci w znikomym stopniu 
integrują się ze społecznością wiejską, podobnie jak wyobcowani są 
w swoim miejscu pracy 15. Istnienie dość licznej grupy chłopów-robotni
ków, zwłaszcza wśród ludności osadniczej i repatrianckiej, wydaje się 
nie sprzyjać procesowi integracji społecznej w Strzegomianach.

Na 22 osoby zatrudnione wśród osadników poza własnym gospo
darstwem tylko 5 nie posiada równocześnie ziemi. W jednym wypadku 
w rodzinie pracują poza gospodarstwem 2 osoby. Na 9 rodzin repatrianc- 
kich poza gospodarstwem jest zatrudnionych 10 osób, wszystkie rodziny 
posiadają przy tym ziemię. Wśród reemigrantów tylko 9 .osób pracuje 
poza własnym gospodarstwem. Szczegółowo zagadnienie to ilustruje 
ryc. 3.

Stosunek zatrudnionych poza własnym gospodarstwem do ogółu lud
ności w wieku produkcyjnym przedstawia się w poszczególnych grupach 
następująco: u repatriantów — 38,4%, u osadników — 27,9%, u reemi
grantów — 10,7%, ogółem zaś 21,1%.

Odmienny skład zawodowy poszczególnych grup odbija się niewątpli
wie na stosunkach społecznych wsi i raczej nie sprzyja procesom inte
gracji. Dodatkowym czynnikiem komplikującym także sprawę jest nieco 
niższy poziom ekonomiczny osadników, u których istnieje subiektywne 
poczucie krzywdy i którzy mają w związku z tym pretensje do reemi
grantów. Raczej odosobniona jest opinia osadnika S. T., który zdaje so
bie sprawę z rzeczywistych przyczyn lepszej sytuacji reemigrantów: 
„Rumuni są dobrymi gospodarzami i gospodarują na ogół lepiej od osad
ników. Kiedy przyjechali, to w ogóle nie umieli gospodarować. U nich 
był wielki prymityw, ale podpatrywali dobrych gospodarzy, a było wtedy 
we wsi kilku gospodarzy agronomów [bezpośrednio po wojnie — B. J.],

15 Por. C. K o s t i ć a, Chłopi a uprzemysłowienie Jugosławii (Przegląd 
Socjologiczny, t. XIII, 1959, nr 2).
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Ryc. 3. Skład społeczno-zawodowy

i szybko się nauczyli. Chętnie przyjmują wszystkie nowości i szybciej 
przekonują się do maszyn niż osadnicy z Polski centralnej. Ale razem 
się trzymają i trudno coś z nimi zorganizować, każdy tylko myśli o so
bie, dlatego kółko rolnicze u nas źle pracuje. Ale jeżeli ich interes jest 
zagrożony, to wtedy jeden, za drugiego stanie”.



Osadnicy za swoją sytuację obciążają winą przede wszystkim reemi
grantów, którzy przyszli później, „na gotowe”, zabrali im, osadnikom, 
ziemię. Reemigrantów często obciąża się za winy nie popełnione, jak 
np. za błędną klasyfikację ziemi, złe pomiary itp. A że w tym zakresie 
władze rolne niewątpliwie popełniły błędy, niech świadczy anegdo
tyczny fakt, że granicę między dwoma działkami przeprowadzono przez 
środek stodoły jednego z gospodarzy osadników.

Kontakty z dawnym miejscem zamieszkania istnieją zarówno w gru
pie osadników, jak i reemigrantów. Tylko 16,l°/o osadników oraz 25,6% 
reemigrantów nie utrzymuje kontaktów z krewnymi czy znajomymi 
w dawnym miejscu zamieszkania. Kontakty te to korespondencja oraz 
wzajemne odwiedziny. Tabela 4 przedstawia częstotliwość kontaktów 
korespondency j nych.

Tabela 4. Częstotliwość kontaktów korespondencyjnych

Grupa Raz
w miesiącu

Raz na pół 
roku

Rzadziej Ogół<

Osadnicy 4 7 14 25
Reemigranci 1 14 14 29

Jak widać więc, kontakty korespondencyjne są utrzymywane stosun
kowo rzadko, najczęściej z okazji świąt, uroczystości czy jakichś waż
niejszych wydarzeń rodzinnych.

Wzajemne odwiedziny mają miejsce raczej rzadko, 60% odwiedzają
cych nie wyjeżdżało do poprzedniego miejsca zamieszkania częściej 
niż dwa razy. Na 12 rodzin osadników, które osiedliły się w latach 
1945—1946, tylko 3 wyjeżdżały więcej niż dwa razy. Podobnie tylko 
w 3 wypadkach były częściej odwiedzane. Natomiast te osoby, które na 
ziemie zachodnie przyjechały po 1950 r., są — jak się wydaje — częściej 
odwiedzane i częściej wyjeżdżają do dawnego miejsca zamieszkania. 
W tej grupie więź z dawnym miejscem zamieszkania jest silniejsza, co 
wyraża się większą częstotliwością kontaktów.

Wśród reemigrantów występuje również zjawisko wzajemnych od
wiedzin, chociaż ze zrozumiałych względów wyjazdy są rzadsze. Istnie
nie kontaktów z dawnym miejscem zamieszkania nie wpływa samo przez 
się hamująco na przebieg procesu adaptacji i integracji społecznej. 
Na odwrót, może ten proces przyśpieszać, gdyż niejednokrotnie konfron
tacja nowego miejsca zamieszkania i nowego środowiska społeczne
go z dawnym wypada na korzyść tego pierwszego. We wszystkich pra
wie rozmowach na ten temat informatorzy podkreślali korzystne zmiany, 
jakie zaszły w ich życiu po przyjeździe na ziemie zachodnie. Dwóch



starych już reemigrantów z Rumunii powiedziało, że tęsknią wprawdzie 
za swoimi stronami, jednakże nie chcieliby tam wrócić. Jeden z nich, 
J. S., tak mówi: „Tam były domy drewniane, kryte gontem, a jak 
kto bogatszy — blachą. Światła nie było, maszyn nie było, młócono kie
ratami, a jak kto uboższy — cepami”. Na zakończenie dodaje: „Jakby 
tu człowiek 10 lat wcześniej przyjechał, toby 10 lat dłużej żył”.

Ryc. 4 ilustruje wykształcenie mieszkańców Strzegomian. Widoczne 
są przede wszystkim różnice między dwoma kategoriami wieku, starszą 
i młodszą, która podlegała jeszcze obowiązkowi szkolnemu po wojnie.

W pierwszej kategorii wieku mamy bez żadnego wykształcenia 9,8%, 
w drugiej już tylko 3,0%. Zarówno w jednej, jak w drugiej kategorii 
wieku w klasie bez żadnego wykształcenia przeważają kobiety. W za
kresie wykształcenia występują także dość istotne różnice między po
szczególnymi grupami regionalnymi (patrz diagram, ryc. 4). Najniż
szy poziom w pierwszych 4 kategoriach wykształcenia spotykamy u osad
ników, najwyższy u reemigrantów. Natomiast wykształcenie średnie lub 
niepełne średnie ma 11,3% osadników, 9,4% repatriantów, a tylko 4% 
reemigrantów. Różnice — jak widać — istotne. Jak się wyda'je, powodem 
tych różnic są odmienne aspiracje w stosunku do przyszłości dzieci 
u każdej z tych grup. O ile osadnicy i repatrianci widzą przyszłość swoich 
dzieci w wykształceniu, to reemigranci pragną, aby pozostały one na 
wsi i pracowały w gospodarstwie. Stąd też pojawiające się w tej grupie 
tendencje do kształcenia dzieci w zawodowych szkołach rolniczych.

Zagadnienie przyszłości dzieci w świetle danych statystycznych przed
stawia się następująco: 77,8% repatriantów uważa, że dzieci po skończe
niu 7 klas powinny się uczyć dalej. Tego samego zdania jest 73,3% 
osadników, ale już tylko 66,6% reemigrantów, przy czym 10,3% wypo
wiadających się w tej grupie uważa, że kształcić się może najwyżej 
jedno dziecko.

Pewna część mieszkańców uzależnia dalszą naukę od zdolności 
dziecka. We wszystkich trzech grupach tego zdania jest mniej więcej 
15% rodziców. Trzeba tu jednak zauważyć, że zdolności dziecka nie są 
czymś abstrakcyjnym i kształtują się pod wpływem określonych wa
runków. W tym zakresie nie jest jednak najlepiej, szczególnie w grupie 
reemigrantów, która została objęta obowiązkiem szkolnym po wojnie. 
W tej kategorii wieku aż 58,1% nie posiada ukończonego wykształce
nia podstawowego, gdy tymczasem w grupie osadników bez wykształ
cenia podstawowego w tej kategorii wieku jest tylko 44,1%. Jak wynika 
z rozmów z mieszkańcami wsi, szczególnie u reemigrantów występuje 
zjawisko przeciążania dzieci pracami w gospodarstwie i odrywania ich 
od nauki. Np. w okresie zbierania owoców absencja w szkole ogromnie



Ryc. 4. Struktura wykształcenia



o większa. Do grupy reemigrantów, a przynajmniej do ich znacznej 
:i, można odnieść słowa Józefa Chałasińskiego, w których charak- 
zuje on stosunek tradycyjnej rodziny chłopskiej do szkoły: „Rodzina 
pska wysyła swoje dzieci do szkoły, ale fakt ten nie zmienia sam 
z się dawnych obowiązków dziecka w rodzinie, nie zmienia jego 
icznego miejsca w grupie rodzinnej. W samorzutnej obronie trady- 
ej organizacji społecznej rodzina traktuje obowiązki szkolne dziecka 

dodatkowe i drugorzędne w stosunku do jego obowiązków jako 
ika rodziny” 16.
Itosunek do obowiązków szkolnych dziecka, podobnie jak opisany 
yżej sposób zawierania małżeństw, wynika z niewątpliwego konser-
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18 J. C h a ł a s i ń s k i ,  Młode pokolenie chłopów, t. IV, Warszawa 1938, s. 15.



watyzmu grupy reemigrantów, która przybywając na ziemie zachodnie 
przyniosła ze sobą system wiązi istniejących w dawnej społeczności 
lokalnej i w znacznym stopniu ten system wiązi zachowała. Inaczej 
było oczywiście z osadnikami, którzy przybywając pojedynczo lub w ma
łych grupkach zostali wykorzenieni z dawnych społeczności i szybciej 
przejęli i przejmują nowe wartości upowszechniane przez miasto oraz 
przez środki masowej komunikacji.

We wszystkich trzech grupach ludności Strzegomian dominujący jest 
typ korzystania z dwóch źródeł informacji: radio i gazety (52,6°/o ro
dzin). W tym zakresie istnieją jednak także poważne różnice między- 
grupowe (patrz ryc. 5). Drugie i trzecie miejsce zajmują typy: gazety 
i gazety — radio — telewizja. Następne możliwe kombinacje występują 
już w znacznie mniejszym nasileniu. Z jednego źródła informacji ko
rzysta 28,2°/o mieszkańców, z dwóch źródeł — 56,5%, wreszcie z trzech — 
8,9%. W ogóle nie korzysta z prasy, radia i telewizji 6,4% mieszkańców 
wsi (5 rodzin).

Kilka słów warto niewątpliwie poświęcić czytelnictwu prasy. Wśród 
dzienników i czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu 
najbardziej popularne są dzienniki wrocławskie: „Gazeta Robotnicza” 
(31,9% wszystkich kupowanych w tej kategorii egzemplarzy) i „Słowo 
Polskie” (23,4%). Identyczną popularnością jak „Gazeta Robotnicza” 
cieszy się fachowe pismo dla rolników „Gromada”.

W kategorii tygodników zdecydowany prymat posiada „Przyjaciółka” 
(60% wszystkich kupowanych egzemplarzy tygodników). Na pozostałe 
40% przypada aż 16 tytułów, w tym 5% tygodniki dla dzieci.

W czytelnictwie prasy odbija się także zróżnicowanie międzygrupo- 
we. Istotniejsze różnice w czytelnictwie dzienników i czasopism ukazują
cych się częściej niż raz w tygodniu występują, jeżeli chodzi o czytel
nictwo „Gromady”, którą kupują przeważnie reemigranci (66,6% wszyst
kich egzemplarzy). Jest to zupełnie zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę ich skład zawodowy. Czytelnictwo tygodników jest natomiast bez 
porównania większe w grupie osadników. Czytają oni 51,4% wszystkich 
egzemplarzy, stanowiąc jedynie 42,2% ludności. Odchylenia wynoszą dla.

osadników + 9,2 punkta procentowego
reemigrantów —10,8
repatriantów + 1 , 6  „

Prenumerata pocztowa jest w Strzegomianach stosunkowo mało roz
powszechniona i większość mieszkańców zaopatruje się w prasę w kios
ku w Sobótce. W prenumeracie rozpowszechniane są tylko następujące 
tytuły: „Zielony Sztandar” (75% kupowanych egzemplarzy), „Gromada”



(50%), „Przyjaciółka” (23,9%), „Gazeta Robotnicza” (21,3%) oraz „Sło
wo Polskie” (4,5%).

Rzeczywiste rozmiary czytelnictwa są niewątpliwie mniejsze, niżby to 
wynikało z odpowiedzi mieszkańców na pytania kwestionariusza. Prze
konano się o tym kilkakrotnie, prosząc o pokazanie egzemplarzy czy
tanego tytułu bądź podanie treści jednego z ostatnich numerów. Dlatego 
też podajemy te krótkie dane o prenumeracie, która w jakiś sposób wery
fikuje rozmiary czytelnictwa w Strzegomianach. Nie należy jednak 
tym samym sądzić, że czytelnictwo pokrywa się z prenumeratą, jest ono 
w rzeczywistości większe, gdyż część mieszkańców faktycznie zaopatruje 
się w prasę w kiosku.

Znaczna część mieszkańców Strzegomian jest zadowolona z pobytu 
w tej miejscowości. Na pytanie: „Czy jesteś zadowolony z pobytu 
w tej wsi?”, odpowiedzi pozytywnych udzieliło: w grupie osadników 
84% mężów i 73% żon, w grupie reemigrantów 84% mężów i 88% 
żon, w grupie repatriantów 63% mężów i 44% żon. Ogółem na to 
pytanie „tak” odpowiedziało 83% mężów i 77% żon. Na pytanie: „Czy 
chciałbyś wyjechać ze wsi?”, odpowiedź „tak” dało odpowiednio w gru
pie osadników 48% i 50%, w grupie reemigrantów 32% i 28%, w gru
pie repatriantów 50% i 67%, ogółem zaś 40% i 42%. Równocześnie 
jednak znaczna część mieszkańców pragnie wyjechać. Szczególnie duża 
rozpiętość między deklarowanym zadowoleniem z pobytu we wsi 
a chęcią jej opuszczenia istnieje w grupie osadników. Mniej skłonni 
do zmiany miejsca zamieszkania wydają się być niewątpliwie re
emigranci. Wskazywałby na to zresztą dotychczasowy przebieg migra
cji. Najbardziej skłonna do ruchliwości we wszystkich grupach jest 
młodzież, która w blisko 60% pragnie wyjechać ze wsi, przy czym 
niemal wszyscy deklarują chęć przeniesienia się do miasta. Warto 
dodać, że najmniej skłonne do wyjazdu ze wsi są dzieci reemigrantów, 
tylko ok. 25% spośród tej grupy deklaruje chęć opuszczenia Strzego
mian.

Próbowaliśmy ustalić, czy istnieje zależność między chęcią wyjazdu 
a pracą zawodową w mieście, wielkością gospodarstw, długością 
okresu zamieszkania w grupach osadników i reemigrantów, przy czym 
w grupie reemigrantów nie badaliśmy związku między okresem za
mieszkania a chęcią wyjazdu, gdyż osiedlili się oni w Strzegomianach 
mniej więcej w tym samym czasie.

Stwierdziliśmy brak zależności między wyżej wymienionymi cecha
mi zarówno w grupie osadników, jak i reemigrantów. Ma to niewątpli
wie dość istotne znaczenie, mogłoby bowiem się wydawać, że im ktoś 
dłużej mieszka w danej miejscowości, tym mniej jest skłonny ją



opuścić, że wielkość posiadanego gospodarstwa wpływa hamująco na 
chęć migracji, że wreszcie praca zawodowa poza gospodarstwem po
winna rodzić tendencje do opuszczenia wsi i przeniesienia się bliżej 
swojego zakładu pracy.

Dla poszczególnych cech obliczyliśmy test „chi-kwadrat” 17 jako 
test niezależności. Okazało się, że między chęcią wyjazdu ze wsi a wy
mienionymi wyżej cechami nie ma prawie w ogóle zależności. Dla 
przykładu test x 2 jako test niezależności między okresem zamieszkania 
a chęcią wyjazdu dla 30-osobowej grupy osadników dał wynik: 
X2 =  0,15, a zatem można powiedzieć, że dla 1 stopnia swobody istnieje 
ok. 95% prawdopodobieństwa, że między tymi cechami nie ma żadnej 
zależności.

Wypadałoby z kolei postawić pytanie, jakie przyczyny powodują 
chęć opuszczenia wsi? Wydaje się, że obok ogólnych przyczyn powodu
jących zjawisko odpływu ludności ze w si18 w Strzegomianach działają 
specyficzne bodźce.. Jednym z nich jest niewątpliwie napięta sytuacja 
we wsi spowodowana przez konflikty międzygrupowe, która — jak 
się wydaje — szczególnie deprymująco wpływa na osadników 19. Dalszą 
przyczyną — jak należy przypuszczać — jest ciasnota mieszkaniowa, 
szczególnie dotkliwa w grupie reemigrantów, którzy przybyli do wsi 
później i otrzymali znacznie gorsze zabudowania. Nierzadkie są wcale 
wypadki, że dwie lub więcej rodzin zajmuje jeden dom, dzieląc się 
równocześnie zabudowaniami gospodarczymi. Stwarza to oczywiście 
możliwość konfliktów między współlokatorami. Na trudne warunki 
mieszkaniowe skarżyli się niemal wszyscy rozmówcy z grupy re
emigrantów.

Problemy związane z rolą instytucji społecznych na wsi z koniecz
ności musieliśmy potraktować marginesowo. Szkoła w Strzegomianach 
istnieje dopiero trzy lata i trudno niewątpliwie w tak krótkim czasie 
oceniać jej rolę w interesujących nas procesach, które z natury rzeczy 
są długofalowe. Obok szkoły działa we wsi organizacja wiejska PZPR 
i koło ZSL. Już w samym składzie członkowskim tych organizacji 
odbija się wyraźnie podział międzygrupowy. Według uzyskanych 
informacji do ZSL należy 14 członków — wszyscy są osadnikami. 
Do PZPR należy 6 reemigrantów i tylko 2 osadników. Korelacja więc

17 Por. J. P. G u i l f o r d ,  Podstawowe metody statystyczne w psychologii 
i pedagogice, Warszawa 1960.

18 K. S o k o ł o w s k i ,  Odpływ ludności ze wsi, Warszawa 1961.
19 Por. K. D o b r o w o l s k i ,  Uwagi o osadnictvňe ziem zachodnich, Kraków 

1945.



między przynależnością do danej organizacji i pochodzeniem jest 
wysoka (Współczynnik Pearsona wynosi 0,81). Wspomniany już in
formator S.T., zdając sobie sprawę z paradoksalności takiej sytuacji, 
mówi: „Żadnych konfliktów między tymi organizacjami nie ma, bo 
obie niewiele robią”. Oczywiście w istniejącej sytuacji możliwe byłoby 
przeniesienie waśni między grupowych na teren organizacji.

We wsi istnieje także kółko rolnicze, które — jak już poprzednio 
wspomniano — pracuje nie najlepiej i nie jest w tych warunkach 
ośrodkiem mocniejszej więzi między grupowej.

Aczkolwiek parafii nie można w tym wypadku traktować w całym 
tego słowa znaczeniu jako instytucji wiejskiej, gdyż jej siedziba znaj
duje się w mieście, to jednak należy stwierdzić, że w zakresie aktyw
ności parafialnej i gorliwości w spełnianiu praktyk religijnych istnieją 
również zróżnicowania między grupo we. Oto relacja informatora S.T.: 
„Rumuni są bardziej religijni niż osadnicy, wszyscy chodzą do kościoła 
grupowo. Dużo świadczą na rzecz parafii. Kiedy remontowano kościół, 
oni w  znacznej mierze przyczynili się do wykonania prac”. Osadnicy 
mają bez porównania bardziej krytyczny stosunek do księdza i nieraz 
surowo go oceniają. Wśród tej grupy sporo jest osób, które w ogóle 
nie chodzą do kościoła.

*

*
*

W trakcie badań stwierdziliśmy istnienie szeregu różnic między 
dwoma dużymi grupami zamieszkującymi wieś: osadnikami z Polski 
centralnej i reemigrantami z Rumunii. Różnice te występują we 
wszystkich badanych przez nas zjawiskach: demograficznych, gospodar
czych, społecznych. Spróbujmy zestawić najważniejsze zaobserwowane 
różnice:

a) struktura płci i wieku różna jest w obu grupach;
b) stopa urodzin różna jest w obu grupach,'
c) migracje mają różne nasilenie w obu grupach przy amplitudzie 

od —19 do +17;
d) skład społeczno-zawodowy różny jest w obu grupach;
e) struktura własności ziemi jest różna w obu grupach;
f) poziom wykształcenia różny jest w obu grupach;
g) każda z grup w różnym stopniu korzysta ze środków masowej 

komunikacji, przy czym profil tematyczny czytelnictwa jest także 
odmienny;



h) subiektywne oceny własnej sytuacji są również odmienne w obu 
grupach;

i) we wsi nie występują niemal zupełnie małżeństwa międzygrupowe.
Jak się wydaje, zaobserwowana sytuacja konfliktowa wynika

w znacznej mierze z obiektywnie istniejących różnic między obiema 
grupami. Wydaje się również, że w każdej z tych grup traktowanej 
osobno istnieje choć w różnym nasileniu system więzi wewnętrznych 
oraz świadomość własnej odrębności.

Na wstępie postawiliśmy hipotezę, że im większe są różnice między 
dwiema grupami zamieszkującymi jakąś miejscowość i im silniejsze 
więzi wewnątrzgrupowe, tym proces integracji społecznej przebiega 
wolniej. Można niewątpliwie stwierdzić, że hipoteza ta w wypadku 
Strzegomian została potwierdzona.

Należy przypuszczać, że integracja społeczna najszybciej przebiega 
w miejscowości zasiedlonej przez pojedyncze rodziny, gdzie nie ma 
dominacji żadnej grupy (taka sytuacja istnieje np. w mieście), lub 
też w miejscowości, gdzie istnieje dominacja jednej grupy. Obserwo
waliśmy to np. w Gogołowicach. Można więc wyróżnić trzy zasadnicze 
typy miejsoowości ze względu na szybkość dokonywania się procesów 
integracyjnych:

Typ A — miejscowości, w których nie ma dominacji żadnej grupy: 
procesy integracyjne przebiegają stosunkowo szybko i bez większych 
zakłóceń.

Typ B — miejscowości, w których istnieje dominacja jednej grupy: 
procesy integracyjne przebiegają podobnie jak w typie A.

Typ C — miejscowości zasiedlone przez dwie czy też trzy duże 
grupy, z których żadna nie jest dominująca: procesy integracyjne na
trafiają tu na największe opory.

Jak się wydaje, postawione tu hipotezy sprawdzają się w konfron
tacji nie tylko z przedstawionym tu materiałem, ale także w zestawieniu 
z publikowanymi dotychczas pracami na temat integracji społecznej 
nie tylko dotyczącymi ludności polskiej na ziemiach zachodnich, ale 
także z materiałami pochodzącymi z innych krajów 20. Oczywiście 
wyróżnione powyżej trzy typy są typami zasadniczymi, od których 
mogą istnieć takie czy inne odchylenia.

Na zakończenie można jednak stwierdzić, że aczkolwiek w Strzego
mianach procesy integracyjne uległy pewnemu zahamowaniu i prze
biegają wolniej, to jednak istnieją i w miarę dorastania młodego 
pokolenia, wolnego od dawnych uprzedzeń, będą zdecydowanie narastać.

i0 Por. J. S o b c z a k ,  Przesiedleńcy w NRF, Poznań 1962, s. 147—160.



UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN PROZESS DER GESELLSCHAFTLICHEN 
ADAPTATION UND INTEGRATION IN NIEDERSCHLESIEN

In den Westgebieten kann man drei grundsätzliche Typen von Ortschaften 
bezüglich der Schnelligkeit der Vollziehung der Prozesse von gesellschaftlicher 
Integration unterscheiden.

Typ A — Ortschaften, die durch einzelne Familien besiedelt wurden; die 
Bevölkerung ist in bedeutendem Grad gemischt.

Typ B — Ortschaften, in denen eine Gruppe dominiert.
Typ C — Ortschaften, die durch zwei grosse Gruppen besiedelt wurden, 

von welchen keine dominiert.
Der Typ A (z. B. Städte) sowie der Typ B wird durch einen schnellen 

Vollzug der Integrationsprozesse charakterisiert; im Grunde sind sie bereits 
beendet. Die Ortschaften des Typ A und B überwogen entscheidend in den 
Westgebieten.

Das von uns untersuchte Dorf Strzegomiany gehört zum Typ C. Es wurde 
durch Siedler aus Zentralpolen bezogen. Einige Jahre nach diesen Siedlern kam 
in dieses Dorf eine geschlossene Gruppe von Rückwanderern aus Rumänien. 
Die Rückwanderer unterschieden sich von den Siedlern sowohl durch kulturelle 
Werte, die sie mit sich brachten, als auch durch psychische Eigenschaften, 
die sie während einer langjährigen Emigration erwarben. Es entstand im 
Dorf eine Konfliktsituation, deren Ursache im Grunde genommen die Distanz 
war, die beide Gruppen teilte. Die Untersuchung, die 12 Jahre nach der An
siedelung der Rückwanderer im Dorf durchgeführt wurde, erwies, dass zwischen 
den beiden Gruppen, die im Dorf wohnten, ernste Unterschiede — sowohl 
in der demographischen als auch ökonomischen Struktur — bestanden, und 
auch gesellschaftliche Unterschiede zu verzeichnen waren. Sie erwies weiter 
das Bestehen einer starken Bindung innerhalb jeder Gruppe, wobei sowohl 
die Rückwanderer als auch die Siedler sich ihrer Eigenart bewusst sind.

Trotzdem kann man, besonders in den letzten Jahren, den Beginn des 
Integrationsprozesses im Dorf beobachten, was u.a. in der Bildung von familiären 
Verbindungen durch Ehen zwischen den beiden Gruppen zum Ausdruck kommt.


