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ZUZANNA BORCZ 

FUNKCJE POZAROLNICZE WSPÓŁCZESNEJ WSI 
W PORÓWNANIU ZE STANEM 1840 R. 

(NA PRZYKŁADZIE OKOLIC OLESNICY) 

Analiza wsi pod względem zajęć ludności i rodzajów zabudowy 
świadczy o tym, że równolegle z podstawową funkcją produkcji roślin
nej i zwierzęcej rozwijają się na wsi funkcje pozarolnicze. Należą do 
nich przede wszystkim usługi, pełnione dla ludności wiejskiej tak w za
kresie kultury, ochrony zdrowia, łączności, jak i zaopatrzenia we wszel
kie artykuły. Równie ważną rolę odgrywa obsługa rolnictwa, tj. dostar
czanie odpowiednich narzędzi, maszyn, środków chemicznych, nawozów, 
wreszcie zapewnienie zbytu produktów rolnych i fachowe doradztwo 
w zakresie zootechniki, agronomii i weterynarii. Wiele wsi pełni również 
funkcję mieszkaniową, zwaną niekiedy sypialnianą, dla ludności pobli
skiego ośrodka przemysłowego lub większego miasta. Ostatnie dziesię
ciolecia przyniosły rozwój turystyki i funkcji rekreacyjnej, co znalazło 
swoje odbicie we wsiach, szczególnie położonych w atrakcyjnym terenie 
podgórskim lub nadmorskim. 

Spośród wymienionych rodzajów funkcji pozarolniczych najściślej 
wiąże się z każdą wsią, bez względu na jej położenie, obsługa ludności 
i rolnidwa. W ciągu stuleci elementy tych funkcji rozwijały się na 
terenach wiejskich dość powoli, a o nasileniu ich można mówić z po
czątkiem XIX w., wraz z rozwojem elementów gospodarki kapitalistycz
nej. O tym, jak znaczna jest rola funkcji pozarolniczych we współcze
snej wsi, świadczy nieduży odsetek ludności wiejskiej utrzymującej się 
wyłącznie z rolnictwa. Taka sytuacja spowodowana jest przeważnie ra
cjami ekonomicznymi, postępem mechanizacji, opłacalnością większych 
gospodarstw itp. 1 Wieś jako skupisko siedlisk ludzkich zachowuje jed
nak swój pierwotny kształt i nadal pełni rolę podstawowego ogniwa 
sieci osadniczej. 

1 M. Urban w studiach do planowania obszarów wiejskich bada nośność mo
netarną i technologiczną danych terenów, co pozwala określić przewidywaną liczbę 
i typ gospodarstw. M. Urb a n, Niektóre elementy badań niezbędne w planowaniu 

przestrzennej organizacji obszarów wiejskich, (Biuletyn KPZK PAN, 1979, ;z;, 101, 

s. 39). 
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W niniejszym artykule omówiono liczbę obiektów i rodzaje funkcji 
pozarolniczym na wybranym wycinku sieci osadniczej w okresie współ
czesnym. Równocześnie dokonano analizy obecnego stanu tych funkcji 
w odniesieniu do lat czterdziestych XIX w. 

Problem rozmieszczenia i wielkość obiektów usługowych na terenach 
wiejskich jest przedmiotem opracowań studialnych szeregu autorów, 
przeważnie pod kątem określenia założeń programowych do planów za
gospodarowania przestrzennego gmin. Wymienić tu należy przede wszyst
kim prace T. Kachniarza 2 o modelowaniu ośrodków gminnych, M. Chil
czuka 3 i A. Stasiaka 4 na temat osadnictwa wiejskiego w Polsce. Ni
niejsze badania mają na celu ukazanie zależności zachodzących pomiędzy 
skupieniem elementów funkcji pozarolniczej w danej wsi a jej miejscem 
w hierarchii sieci osadniczej. Można wnioskować, że jak w minionych 
okresach, tak i dzisiaj o randze danej miejscowości świadczy nie jej 
liczebność i wielkość produkcji rolnej, lecz liczba i zakres funkcji poza
rolniczych, w szczególności dotyczących obsługi ludności i rolnictwa. 
Pozwalają one danej wsi odegrać rolę ośrodka ważniejszego, ponadpod
stawowego w stosunku do otaczających ją osiedli. 

Do przeprowadzenia zamierzonych badań przyjęto wycinek sieci 
osadniczej o określonych wymiarach i kształcie, nie związanych z gra
nicami administracyjnymi, jako elementem nietrwałym, narzuconym od
górnie. Ominięcie podziałów na gminy i województwa pozwala rozpa
trywać sieć osadniczą pod kątem jej naturalnych powiązań hierarchicz
nych i rzeczywistych ciążeń ośrodków podstawowych, wyposażonych 
w elementarne usługi, do ośrodków wyższego stopnia, zawierających 
większą liczbę obiektów usługowych, często o wyższej randze. 

Dane do pracy, szczególnie w zakresie demografii, zaczerpnięto z in
formacji Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego 5 oraz z materiałów 
sprawozdawczych Urzędów Gminnych. Część danych dotycząca liczby 
i rozmieszczenia niektórych elementów funkcji pozarolniczych otrzy
mano w ich jednostkach nadrzędnych, np. w Kurii Ar<:ybiskupiej, Dy
rekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Kuratorium Oświaty i Wycho
wania itp. Informacje na temat wielkości i stanu technicznego poszcze
gólnych obiektów usługowych oraz ich lokalizacji w zabudowie wiejskiej 
zebrano drogą bezpośredniej inwentaryzacji prowadzonej na badanym 
terenie. Porównania stanu obecnego funkcji pozarolniczych ze stopniem 

2 T. Kachniarz, Modele i zasady przestrzennego zagospodarowania ośrod

ków gminnych, Warszawa 1979.

a M. Chi 1 cz u k, Osadnictwo wiejskie. Metody obliczania koncentracji zabu
dowy i kształtów wsi, Warszawa 1975; te n że, Ośrodki usługowe na tie typów 
osadnictwa wiejskiego w Poisce (Materiały TUP, 1972, z. 40).

t A. St as i a k, P[anowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce (Biu

letyn KPZK PAN, 1979, z. 101). 
5 Rocznik statystyczny województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, Wro-

cław 1979. 
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jej rozwoju w latach czterdziestych XIX w. dokonano w oparciu o wy
niki wcześniejszych badań prowadzonych na tym samym terenie 6

. 

Omawiany wycinek sieci osadniczej obejmuje prostokąt o bokach 
20 km i 30 km, rozciągający się wokół Oleśnicy, w przybliżeniu w gra
nicach dawnego powiatu oleśnickiego, w województwie wrocławskim. 
W skład jego wchodzą obecnie prawie w całości gminy Długołęka i Oleś
nica oraz częściowo gminy Bierutów, Dobroszyce i Trzebnica. Na oma
wianym terenie znajdują się dwa miasta Oleśnica i Bierutów. Trzecie 
wymieniane w XIX w. miasteczko Dobroszyce utraciło swoje prawa 
i dzisiaj, łącznie z dawną wsią o tej samej nazwie, tworzy dość dużą 
wieś z zachowanym układem urbanistycznym rynku i rozchodzących się 
zeń uliczek. Ośrodkiem centralnym dla badanego terenu jest bezsprzecz
nie Oleśnica, miasto o ponad 30 tys. mieszkańców, skupiające tradycyj
nie szereg instytucji i usług o randze ponadgminnej. Miasto rozwijało 
się w ostatnim stuleciu bardzo znacznie, włączając w swój obręb są
siadujące wsie: Rataje, Lucień, Wądoły i część Spalic. 

Rozpatrując niektóre dane demograficzne można zauważyć, że licz
ba ludności mieszkającej na terenach wiejskich prawie nie uległa zmia
nom w ciągu 140 lat, tj. od 1840 r. do chwili obecnej 7

. Minimalny wzrost 
liczby ludności wiejskiej mieści się w granicach 20/o. Liczba mieszkańców 
miast natomiast znacznie wzrosła, Bierutowa o ponad 30°/o, a Oleśnicy 
o prawie 400°/o w stosunku do stanu z 1840 r. Głębsza analiza zmian,
jakie zaszły w liczbie ludności wiejskiej, wskazuje na dość znaczny
spadek liczebności wsi. Wyjątek stanowią wsie: Mirków, z prawie 500-
-procentowym wzrostem liczby mieszkańców, oraz Długołęka (160°/o)
i Kiełczów (1000/o). Wymienione miejscowości leżą w bardzo bliskim
zasięgu Wrocławia, co przy dogodnej komunikacji stworzyło możliwości
osiedlenia się tam ludzi z miasta. Dzisiaj w tych wsiach spotyka się
osiedla domków rzemieślników, ogrodników i innych osób związanych
z miastem, często zatrudnionych poza wsią. Wskaźnik wzrostu uzyskany
w wymienionych wsiach podnosi średnią liczoną dla całego terenu i przy
badaniach części położonych dalej od miasta powinien być skorygowany.

W najbliższym otoczeniu badanego obszaru nadrzędną rolę odgrywa 
Wrocław, następnie miasta mniejsze, Oleśnica równorzędnie z Trzeb
nicą i Sycowem. Niżej w hierarchii są Bierutów i Twardogóra, które 
pełnią dość małą rolę w stosunku do otoczenia. W sieci osadniczej poza 
miastami o różnej wielkości i znaczeniu rolę ośrodków ponadpodsta
wowych odgrywać również mogą niektóre wsie. Wyróżniają się one 
spośród innych tym, że pełnią szereg funkcji pozarolniczych, często też 
zlokalizowane są w nich urzędy gminne, parafialne, szkoły o szerszym 
profilu, poczty itp. 

6 z. Borcz, Cz. Z aj ą c, Funkcje pozarolnicze na wsi dolnośląskiej w okresie 
1740-1840 (na przykładzie byłego powiatu oleśnickiego) (Sobótka, 1980, nr 3, s. 477). 

7 Liczbę ludności w 1840 r. przyjęto na podstawie słownika geograficznego 
J. G. Kniego, wyd. w 1845 r. 
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Badany wycinek sieci obejmuje ponad 100 wsi, rozmieszczonych dość 
równomiernie w terenie. W porównaniu do XIX w. część wsi spadła do 
rangi przysiółków, które z kolei zanikają i są włączane w sensie admi
nistracyjnym do większych wsi. Proces ten trwa nadal, zdarza się czę
sto, że dawne nazwy są używane przez mieszkańców i figurują jeszcze 
na mapach, natomiast w urzędach gminnych czy pocztowych zostały 
już zlikwidowane. 

W podsumowaniu rubryki 3 w aneksie dotyczącej zmian demograficz
nych ujęto tylko ludność wiejską w 1840 r. i obecnie, pomijając miesz
kańców miast. 

Pod względem liczby mieszkańców przyjęto podział wsi na 5 grup 
w przedziałach 100, 300, 600 i 1000 mieszkańców. W odniesieniu do 
1840 r. różnica zaznacza się we wsiach większych, liczących ponad 600 
mieszkańców. W ciągu 140 lat odsetek tych wsi wzrósł z 11°/o do 15°/o, 
a ludność zamieszkująca je stanowiła odpowiednio 32°/o i 440/o ogółu 
mieszkańców. Spośród badanych wsi Boguszyce, Kiełczów, Długołęka 
i Dobroszyce osiągnęły wielkość ponad 1000 mieszkańców. W wypadku 
Dobroszyc była to utrata rangi miasta i przejście do roli osiedla wiej
skiego. W 1840 r. wymienione było miasto Dobroszyce o liczbie lud
ności 977 i wieś Dobroszyce z 699 mieszkańcami. Obecnie całość tworzy 
jeden organizm wiejski liczący 1880 mieszkańców; na badanym terenie 
jest to wieś największa pod względem liczby ludności. 

Podział wsi pod względem liczby mieszkańców 

Grupy wsi wg liczby 
mieszkańców 

·
1 

Liczba 1· Odse!ek Li�zba / Odsetek 
wsi wsi miesz- _ ludności

I kańców i �----------'-------· _____; ____ ,_ __ � 
I I do 100

od 101 do 300 

od 301 do 600 

od 601 do 1000
ponad 1000 
Razem 

28 26,0 596* 
33 

30 
13 
4 

108 

30,5 6151 
27,8 
12,0 

3,7 

100,0 

12333 
9278 
5808 

34166 

1,7 

19,1 

35,6 
26,8 
16,8 

100,0 

* W tej liczbie nie_ ujęto ludności 20 przysiółków, które liczone są łącznie z większymi jedno
stkami w odpowiednich pozycjach tej kolumny. 

Przy badaniu funkcji pozarolniczych dokonano podziału ich na 4 gru
py: 1. funkcja kulturalno-społeczna, 2. handlowa, 3. rzemieślnicza, 4. ob
sługi rolnictwa. Podział ten jest analogiczny do przyjętego dla XIX w. s, 
przy czym ówczesną funkcję przemysłową zastąpiono obsługą rolnictwa, 
część zaś włączono do rzemiosła. 

s Por. przyp. 6. 
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Zaliczenie poszczególnych elementów funkcji pozarolniczych do 
przyjętych czterech grup jest często problematyczne. Wynika to z przy
jęcia dość dużego przedziału czasowego pomiędzy dwoma badanymi 
okresami. Szereg funkcji zanikło lub straciło swoje znaczenie, inne zmie
niły swój charakter, a jeszcze inne pojawiły się jako zupełnie nowe. 
Przykładem mogą być pewne rodzaje rzemiosła, jak warsztaty płócien
nicze, które w XIX w. były często spotykane na wsi dolnośląskiej, 
a obecnie zupełnie z niej znikły. 

Do całkiem nowych elementów na wsi należą stacje kolejowe i przy
stanki autobusowe jako wykładnik postępu techniki i rozwoju komu
nikacji, która z biegiem czasu dotarła do każdej wsi. 

Rozmieszczenie elementów poszczególnych rodzajów funkcji przed
stawiono na mapach 1-4 i w aneksie. Dla zachowania czytelności map 
nazwy wsi podano jedynie na 5 mapie zbiorczej, a na mapach analitycz
nych pominięto je, stosując tylko oznaczenia różnicujące wielkości wsi. 
Do grupy funkcji kulturalno-społecznych zaliczono przede wszystkim 
kościoły, szkoły, biblioteki i świetlice, a także instytucje o charakterze 
administracyjnym, jak urzędy gminne, posterunki MO, banki spółdziel
cze oraz obiekty związane z ochroną zdrowia, jak ośrodki zdrowia i ap
teki. W XIX w. w tej grupie figurowały jedynie kościoły i szkoły. 

Rozmieszczenie kościołów we wsiach w ciągu 140 lat prawie nie 
uległo zmianom (aneks, rubryka 6). W 1840 r. było czynnych 8 kościo
łów katolickich i 28 ewangelickich, tj. łącznie 31 kościołów, obecnie 
liczba ich wzrosła do 35. Spośród nich 13 pełni rolę kościołów parafialnych, 
pozostałe to 19 filialnych i 3 kaplice mszalne. Ponad 100 wsi przebada
nego terenu należy do 16 urzędów parafialnych, które z kolei wchodzą 
w skład dekanatów. Większość parafii podlega Oleśnicy, dwie. należą 
do dekanatu sycowskiego, trzy do trzebnickiego i jedna do Wr.ocławia
-Północ 9_ Podział wsi pod względem przynależności do parafii przedsta
wiono na mapie 1. 

Powiązania hierarchiczne poszczególnych wsi z kościołami parafial
nymi przez wiele lat nie ulegały zmianom. Zasadnicze różnice zazna
czyły się w okresie powojennym w latach czterdziestych XX w. Wów
czas likwidowano system kościołów ewangelickich jako nie używanych 
przez ludność i włączano je do parafii katolickich. Na przebadanym 
terenie w nielicznych wsiach występowały dwa kościoły: ewangelicki 
i katolicki, w większości rozmieszczone były pojedynczo. Obecnie w Ło
zinie w miejsce kościołów ewangelickiego i katolickiego są dwa czynne 
kościoły katolickie, jeden pełni rolę parafialnego, drugi zaś jest pomoc
niczy. Ogólnie biorąc wszystkie obiekty sakralne we wsiach są obecnie 
użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i podlegają Kurii Arcy
biskupiej we Wrocławiu. Przeciętnie co trzecia wieś na badanym terenie 
posiada kościół lub kaplicę. 

;Schematyzm archidiecezji wrocla wskiej, Wrocław 1979. s. 279, 344, 385, 47"7. 
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1. Sieć kościołów i szkół na terenach wiejskich wokół Oleśnicy w 1980 ·r.

Odległości poszczególnych miejs<!owości do kościoła parafialnego 
mieszczą się w zasadzie w przedziale od 2 do 6 km, wyjątkowo prze
kraczają tę granicę wsie Raków i Mydlice do parafii w Kiełczowie, Bo
rowa do Długołęki, Prawocice do Dobroszyc i Miłonowice do Januszkowic_ 
Odległości do parafii nie są równoznaczne z odległością do kościoła fi
lialnego, dokąd mieszkańcy mogą uczęszczać bez względu na przynależ
ność parafialną. W ostatnich latach, dzięki liczniejszej obsadzie urzędów 
parafialnych, zaznaczył się podział dużych parafii na mniejsze. Obecnie 
w okolicach Oleśnicy obejmują one średnio 5 wsi. Najmniej (2) ma 
parafia Zawidowice, a najwięcej Łozina (10). Liczba wsi nie zawsze 
odpowiada liczbie mieszkańców, która z kolei nie jest równoznaczna 
z liczbą wiHnych korzystających z usług parafii i kościołów. 

Jako drugi element funkcji kulturalno-społecznych przyjęto tak 
w XIX w., jak i obecnie szkoły (aneks, rubryka 7). System oświaty, 
i:;odobnie jak i kościelny, podkreśla hierarchię sieci osadniczej. Wsie, 
w 'których mieścił się kościół i s.zkoła, miały zawsze wyższą rangę od 
tych, które były ich pozbawione. Charakter szkół z lat czterdziestych 
XIX w. odbiega zasadniczo od szkół z początku XX w. Poziom nauczania, 
wielkość budynków i ich wyposażenie stworzyły ze szkoły wiejskiej 
trwały element życia wsi. 
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Obecnie system szkolnictwa podstawowego przeżywa okres reform 
i poszukiwań rozwiązań najbardziej dogodnych. Stąd wynika pewna 
zmienność w rozmieszczeniu szkół. W niektórych wsiach znajdują się 
hw. gminne szkoły zbiorcze, w innych szkoły filialne. W aneksie i na 
mapie 1 oznaczono te wsie, w których znajdują się szkoły bez względu 
na to, jaką mają one obecnie rangę. Pominięto jedynie te wsie, w któ
rych są budynki szkolne nie użytkowane, np. we wsi Gorzesław, w któ
tej obok dawnego budynku wzniesiono w ostatnim dziesięcioleciu nową 
szkołę 10. Na omawianym terenie średnio w co trzeciej wsi znajduje się 
obiekt szkolny. 

Znaczną rolę w rozpowszechnianiu kultury odgrywają biblioteki pu
bliczne i świetlice (w aneksie ujęte w rubryce 8 i 9). Biblioteki publicz
ne uzupełniane są także przez wypożyczalnie szkolne, które niekiedy 
odgrywają bardzo dużą rolę w rozwoju czytelnictwa. Rozmieszczenie 
bibliotek jest dość równomierne, jedi:iak ich liczba wydaje się zbyt 
mała. Obecnie jedna biblioteka obsługuje przeciętnie 5 wsi. 

W resorcie ochrony zdrowia działają we wsiach ośrodki zdrowia, 
apteki lub punkty apteczne (aneks, rubryka 10). Na przebadanym te
renie znajduje się 7 wiejskich ośrodków zdrowia i dwie apteki. Ośrodki 
zdrowia i urzędy administracji pojawiają się we wsiach gminnych oraz 
w kilku innych miejscowościach o randze wyższej niż wieś podstawowa. 
Tego typu instytucje występują także w miastach i są wykorzystywane 
również przez ludność wiejską. Doliczając zatem jeden obiekt w mieście 
obsługujący wieś można przyjąć, że jeden ośrodek zdrowia przypada na 
ponad 12 wsi, jedna apteka zaś aż na 25 miejscowości. Jeden bank spół
dzielczy obsługuje 14 wsi, a urząd gminy i posterunek MO 25 wsi 
(mapa 2). 

W aneksie nie ujęto remiz ochotniczej straży pożarnej, występują
cych prawie w każdej wsi, jako elementu nie wpływającego na rangę 
osiedla. 

Drugą grupę funkcji pozarolniczych stanowią obiekty związane z han
dlem i łącznością, ujęte w aneksie w rubryce 12-16. Należą tu sklepy, 
restauracje, urzędy pocztowe, kios'ki i kluby Ruchu. Porównując dzie
więtnastowieczne usługi handlowe z dzisiejszymi należy zwrócić uwagę, 
że nie wszystkie elementy są porównywalne, gospoda w XIX w. pełniła 
często rolę sklepu, świetlicy, miejsca zebrań ludności. Liczba gospód 
była wówczas bardzo znaczna, natomiast sklepy pojawiały się rzadziej. 
Dzisiaj sytuacja jest inna. Sklepy spożywcze występują prawie w każdej 
wsi, przy czym w kilku większych znajdują się po dwa lub po trzy. 
Sklepy z artykułami gospodarstwa domowego i przemysłowymi, z odzie
żą lub obuwiem są zgrupowane jedynie w kilku miejscowościach o wyż-

10 Niewykorzystanie nowych budynków szkolnych należy uważać za stan nie
do przyjęcia, należy spodziewać się, że decyzje w tej sprawie podjęte będą w naj

bliższym czasie. 
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2. Elementy funkcji administracyjnej i ochrony zdrowia na terenach wiejskich wo

kół Oleśnicy w 1980 r.

szej randze. Spośród badanych wsi tylko w 10 występują sklepy inne 
od spożywczych o łącznej liczbie 22. Jeszcze rzadziej pojawiają się obec
nie we wsi bary lub restauracje. Średnio, jedna restauracja przypada 
na 1 O wsi. Pewnym uzupełnieniem sklepów są kios'ki z prasą i drobnymi 
artykułami codziennego użytku. O ile taka forma w mieście jest często 
spotykana, to na wsi stosunkowo rzadziej (mapa 3). 

Do elementów zupełnie nowych na wsi należą urzędy pocztowe. 
Wprawdzie poczta jako instytucja działała już w XVII i XVIII w., jed
nak nie pełniła usług w stosunku do ludności wiejskiej. Lata czterdzie
ste XIX w. to okres wprowadzania linii kolejowych, a więc zanikania 
prze\:vozu pasażerów konnymi dyliżansami pocztowymi. 

Zmiany zachodzące w łączności w XIX i XX w. sprawiły, że poczta 
już w nowej formie dotarła do szerokiego ogółu społeczeństwa. Urzędy 
pocztowe zaczęły pojawiać się we wsiach, a wynalazek telegrafu i te

lefonu stworzył podstawy nowoczesnej telekomunikacji. W latach dwu
dziestych XX w. wprowadzono na wsi doręczanie przesyłek do domów 
przez listonoszy. Problem dotarcia do odległych domostw wiejskich jest 
wciąż aktualny, pomimo stosowania pewnych udogodnień, jak wspólne 
skrzynki pocztowe na listy przy drogach, środki komunikacji dla listo
noszy itp. 
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3. Elementy funkcji handlowej i łączności na terenach wiejskich wokół Oleśnicy

\\" 1980 r.

Na omawianym terenie działa 13 urzędów pocztowo-telekomunika
cyjnych, średnio jeden obsługuje od 3 do 10 wsi. Najmniejsze obwody 
mają poczty w Solnikach Wielkich i w Dobrzeniu, które obejmują po 
dwie wsie. Najwięcej wsi (10) obsługuje urząd w Węgrowie, w Długo
łęce zaś i Brzeziej Łące po 7 wsi. 

Osobną grupę pozarolniczych funkcji na wsi reprezentują rzemieśl
nicze zakłady usługowe i elementy przemysłu oparte na przetwórstwie 
produktów rolnych (aneks, rubryki 17 i 18). Do tradycyjnych zakładów 
rzemieślniczych spotykanych w XIX w., jak kuźnie, stolarnie, zakłady 
szewskie, krawieckie itp., doszły ·z biegiem lat nowe, związane z postę
pem techniki, z nowymi potrzebami ludności. Obecnie często spotyka się 
usługi mechanizacyjne, radiotechniczne, budowlane, malarskie i szklar
skie. Zakłady rzemieślnicze występują przeciętnie w co- drugiej wsi 
przy czym w niektórych są silnie zgrupowane. 

W niektórych wsiach występuje po kilkanaście zakładów rzemieślni
l'zych, np. w Kiełczowie 12, w Długołęce 10, w Mirkowie 21, w Spali
;cach 15. Wymienione wsie leżą bardzo blisko miast, Kiełczów, Mirków 
"i Długołęka koło Wrocławia, Spalice zaś graniczą z Oleśnicą. Zakłady 
rzemieślnicze lokowane są tam nie w celu obsługiwania otaczającego 
terenu wiejskiego, lecz z takich przyczyn, jak łatwość uzyskania więk-
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szej działki budowlanej, mniejsze nakłady finansowe na budowę do
mu itp. Wiele zakładów usługowych zgrupowanych jest również w Do-: 
broszycach, które mimo utraty statusu miasteczka rzeczywiście odgry
wają rolę ośrodka ponadpodstawowego. 

Za elementy przemysłu przyjęto na terenach wiejskich młyny, go
rzelnie i piekarnie. W porównaniu do pierwszej połowy XIX w. zakła-. 
dów tego typu jest obecnie na wsi mało. W przebadanym terenie na 
ponad 100 wsi przypadają zaledwie 4 piekarnie, 4 młyny i jedna gorzel
nia. Doliczając nawet te, które działają w Oleśnicy i Bierutowie, otrzy
muje się wynik niezadowalający. 

Ostatnią grupę funkcji pozarolniczych stanowi obsługa rolnictwa 
(aneks, rubryki 19-26). Mimo powiązań z poprzednimi rodzajami two
rzy ona jednak dział usług odrębny· pod względem programu, wielkości 
zajmowanej przestrzeni. Zaliczono tutaj agronomówki, punkty wetery
naryjne, inseminacyjne, bazy i zakłady remontowo-budowlane, punkty 
skupu i magazyny gminnych spółdzielni oraz spółdzielnie kółek rolni
czych (mapa 4). 

Służba rolna i weterynaryjna występuje średnio w co 10 wsi. Zda
rza się przy tym często, że pracownicy tych służb mieszkają w mieście, 
jak ma to miejsce w Oleśnicy, i dojeżdżają tylko do swojego rejonu. 
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4. Elementy obsługi rolnictwa na terenach wiejskich wokół Oleśnicy w 1980 i·.
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Punkty inseminacyjne występują we wsiach częściej, na około 100 wsi 
przypada ich 18. Usługi dotyczące mechanizacji sprawuje Gminna Spół
dzielnia „Samopomoc Chłopska" poprzez bazy maszyn w zakresie wy
pożyczania sprzętu oraz przez punkty naprawcze. Podobną rolę odgry
wają Spółd'Zielnie Kółek Rolniczych (SKR), które zajmują się obsługą 
rolnictwa w zakresie mechanizacji i chemizacji prac polowych. 

Omówione formy obsługi rolnictwa dotyczą gospodarstw indywidual
nych, które na badanym terenie stanowią ponad połowę ogólnej wartości 
użytków rolnych. Państwowe gospodarstwa rolne posiadają własne służ
by zlokalizowane zgodnie z hierarchią swoich przedsiębiorstw. 

Wyniki badań funkcji pozarolniczych w poszczególnych wsiach ujęto 
w sposób graficzny na 5 mapie zbiorczej. Przy każdej wsi oznaczonej 
zgodnie ze swoją wielkością podano jej nazwę i wyrysowano słupek 
oznaczający liczbę elementów funkcji pozarolniczych. Za jednostkę od
niesienia przyjęto 1 element, np. 1 sklep, 1 szkołę itp., poszczególne grupy 
usług zróżnicowano graficznie. Tak przedstawione rozmieszczenie funk
cji pozarolniczych pozwala określić, które wsie dominują nad swoim 
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5. Zbiorcza mapa funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich wokół Oleśnicy

w 1980 r.
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oioczeniem i tworzą ośrodki ponadpodstawowe, tj. II stopnia w hie
rarchii 11. 

Na przebadanym wycinku sieci osadniczej wytypowano jako ponad
i:,odstawowe 10 wsi: Borową, Brzezią Łąkę, Długołękę, Dobroszyce, Ło
zinę, Sokołowice, Solniki Wielkie, Poniatowice, Wabienice, Zbytową 
{mapa 6). Są to wsie, które wyróżniają się skupieniem większej liczby 
usług dla ludności i rolnictwa 12

• Przy typowaniu poszczególnych wsi do 
wyższej rangi kierowano się nie tylko liczbą występujących usług. Tego 
rodzaju „mechaniczne" wyliczenie kryje szereg błędów możliwych do 
wykazania nawet na tak niewielkim obszarze. Jako przykład przytoczyć 
można wspomniane już wsie Mirków i Kiełczów o dużej liczbie elemen
tów usług, lecz nie mające rangi ponadpodstawowej. W wypadku wy
stępowania w sąsiadujących ze sobą wsiach podobnej liczby usług wy
typowano jako wieś ponadpodstawową tę, w której dominują·· usługi 
kulturalno-społeczne i handlowe, ponieważ w wyższym stopniu oddzia
ływają one na otaczający teren. 

Porównanie wyników badań funkcji pozarolniczych z lat czterdzie
stych XIX w. z obecnym stanem pozwala stwierdzić, że nastąpiły w tym 
okresie znaczne zmiany. Ogólnie biorąc liczba funkcji pozarolniczych 
zmalała ponad dwukrotnie, gdy w 1840 r. wynosiła 1139, to w 1980 r. 
równała się tylko 533. 

Zmiany te nie są jednakowe we wszystkich rodzajach funkcji. 
W funkcjach kulturalno-społecznych i handlowych, tj. w tych, które 
mają charakter usługowy w stosunku do ludności, zaznacza się nawet 
nieznaczny przyrost. Dla funkcji kulturalno-społecznych notuje się 
przyrost o 18°/o, tj. z 88 elementów w 1840 r. do 104 obecnie, dla handlu 
zaś o 16%, odpowiednio ze 143 elementów do 167. Inaczej przedstawią. 
się sprawa z rzemiosłem, przemysłem i obsługą rolnictwa. Ze względu 
na trudności porównywania poszczególnych rodzajów rozpatrywano je 
łącznie. Tak więc rzemiosło i przemysł w 1840 r. reprezentowane było 
przez 908 elementów, w 1980 r. odpowiadające im funkcje rzemieślni
cze, przemysłowe i ob�ługi rolnictwa mają jedynie 262 elementy. Spadek 
tych rodzajów funkcji pozarolniczych wynosi zatem ponad 700/o. Odgry
wa tu rolę przede wszystkim upadek rzemiosła wiejskiego, nie zrekom
pensowany przez wprowadzane obecnie punkty usługowe spółdzielcze 
lub prywatne. 

Omówione badania określonego terenu wokół Oleśnicy pozwalają na 
wysunięcie wniosków dotyczących zmian demograficznych oraz zmian , 

11 Por. przyp. 6.
11 Spośród wytypowanych ośrodków ponadpodstawowych większość pełni swo

ją funkcję już ponad 100 lat; są to wsie Brzezia Łąka, Łozina, Sokolowice, Solniki 
Wielkie, Poniatowice, Wabienice. Dobroszyce przeszły do tej roli po utracie rangi 
miasta. Do nowych ośrodków należą wsie Borowa i Długołęka. Zdecydowanie utra

ciły znaczenie takie ośrodki, jak Szczodre i Krzeczyn (łącznie z Grodziskiem). 
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6. Zmiany w hierarchii sieci osadniczej w okolicach Oleśnicy w latach 1840-1980

zachodzących w hierarchii sieci osadniczej. Ogólnie biorąc, można zauwa
żyć proces skupiania się ludności w większych osiedlach. Tak więc wzra
stały większe wsie oraz ważniejsze ośrodki miejskie. Rozwinęła się więc 
znacznie Oleśnica jako ośrodek centralny dla danego terenu. Pozostałe 
miasta to Bierutów, rozwijający się dość słabo, i Dobroszyce, które prze
szły do roli wsi. Funkcja pozarolnicza w zakresie obsługi ludności utrzy
mała się prawie na jednakowym poziomie w stosunku do ludności i ob
szaru. Z biegiem lat umacnia się większość wytworzonych z początkiem 
XIX w. ośrodków wiejskich II stopnia. Niekiedy zdarza się, że powstają 
nowe, np. Borowa 13, lub też zanikają istniejące, np. Krzeczyn 14. Wpływ 

na to mają takie czynniki, jak rozwój komunikacji, decyzje administra
cyjne, zanik rzemiosła itp. Ośrodki Il stopnia charakteryzują się wy
kształconą funkcją pozarolniczą, a ich przyszłość zależy od prawidłowo 
prowadzonej polityki przestrzennej i administracyjnej. 
�- ------

!3 W Borowej w 1840 r. notowano kościół i szkołę ewangelicką oraz ml:v:1. bro-

war i gorzelnię, poza tym trzy osoby trudniące się handlem. Obecnie są 23 obiektr 

pełniące rol� usługową w stosunku do ludności i rolnictwa. 

a Wieś Krzeczyn skupiała w 1840 r. aż 35 elementó,v funkcji pozarolniczych. 
w tym 15 sklepów i 4 gospody, obe.cnie we wsi jest jeden sklep i dwa zakłady 

usługowe. 
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• Sumę ludności z 1840 r. powiększono o ludność wsi Lucień (204), Rataje (396), Wądoły (107), które weszły w obręb Oleśnicy, oraz wsi Nowa Smolna (388),liczonej obecnie łącznie ze Zbytową 0 Jeśli przy wsi brak danych liczbov,ych, oznacza to, że wliczona ona jest do wpisanej obok wsi. 



Funkcje pozarolnicze współczesnej wsi 

DIE AUSSERLANDWIRTSCHAFTLICHEN FUNKTIONEN DES 

GEGENWXRTIGEN DORFS IM VERGLEICH ZUM STAND VON 1841 

(AM BEISPIEL DER UMGEBUNG VON OLESNICA) 

Die Dorfbevolkerung erfiilt neben der Grundfunktion, der landwirschaftlichen 
Produktion, eine ganze Reihe anderer Aufgaben, bei dencn die Dienstleistungen eine 
beduetende Rolle spielen. Wahrend der Jahrhunderte bildeten sich auf dem Dorf 
viele Arten aufierlandwirtschaftlicher Funktionen auf den Gebieten der Kultur, 
des Gesundheitsschutzes. des Hande]s, der Kommunikation und der Dienstleistun
gen filr die Landwirtschaft heraus. 

Im Artikel wurde die Anzahl und die Art der Dienstleistungsobjekte Hir die 
Landwirtschaft und die Bevolkerung auf dem gewahltcm Bereich im gegenwarti
gen Siedlungsnetz be�prochen. Gleichzeitig wurde eine Analyse des gegenwartigen 
Zustands dieser Funktionen im Vergleich mit den vierziger Jahren des 19. Jh. 
durchgefi.ihrt (vergl. Z. Borcz, Z. Zając, Funkcje pozarolnicze na wsi dolnoślą

skiej w okresie 1740-1840, ,,Sobótka", 1980 H. 3). 

Die Forschungen wurden in der Umgebung von Oleśnica, Wojewodschaft Wro
cław durchgefuhrt. Die Dorfbevolkerung des erforschten Gebiets unterlag hinsicht
lich ihrer Anzahl in den letzten 140 Jahren fast keinen Veranderungen, wahrend 
in den Stadten ein bedeutender Anstieg zu verzeichncn ist. Filr die nichtland
wirtschaftlichen Funktionen wurde eine Einteilung in 4 Gruppen vorgenommen: 
kulturell-gesellschaftliche, Handel, Handwerk und Dienstleistung filr die Land

wirtschaft. Der Vcrgleich des gegenwartigen Stands mit dem von ca. 1840 erlaubt 
festzustellen, dass es zu bedeutenden Veranderungen gekommen ist. Die Anzahl der 
Elemente der nichtlandwirtschaftlichen Funktionen ging fast urn die Halfte, aller
dings nicht gleichmassig in den einzelnen Gruppen, zuriick. Ein Anwachsen war 
bei der gesellschaftlich-kulturellen und der Handelsfunktion zu verzeichnen, ein 
Ri.ickgang im Handwerk und bei der Industrie. Diese Erscheinung hangt mit der 
Entwicklung der modernen Industrie in den Stadten und dem Verschwinden von 
Kleinbetricben zusammen. Auch in der Hierarchie des Besiedlungsnetzes kam es zu 
gewissen Veranderungen - einige Dorfer, z. B. Krzeczyn, verloren ihre Bedeutung, 
andere, wie z. B. Długołęka, gewannen an Bedeutung. 




