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zyGMUNT SZKURLATOWSKI 

PRZEMIANY W GOSPODARSTWIE I RODZINIE WIEJSKIEJ 

W SILNIE UPRZE�1YSLAWIANYM POWIECIE LUBINSKIM 

W SWIETLE BADAN Z 1967 ROKU 

Tematem artykulu Sq przemiany dokonujqce si,: w gospodarstwie 

i rodzinie wiejskiej.powiatu lubinskiego w okresie silnego uprzemyslowie

nia. Ze spolecznego punktu widzenia na terenach nowo i silnie uprzemy

slawianych niezmiernie interesujqcy jest wplyw tego gwaltownego uprze

myslowienia na spoleczno-ekonomiczne przeobrazenia wsi. Chcqc przesle

dzic te przeobrazenia nalezy przyjqc okreslone zalozenia i metody badaw

cze. Na terenie LGOM-u przedmiotem analizy mogq byc nie tylko prze

miany gospodarcze pod wplywem wielkich naklad6w inwestycyjnych, 

lecz przede wszystkim przemiany w spolecznosci ludzkiej oraz w jej 

warsztacie produkcyjnym. W niniejszym artykule zajmujemy si,: przede 

wszystkim przemianami w rodzinie ch!opskiej oraz w jej warsztacie pro
dukcyjnym. 

Analizowane zjawiska nalezaloby rozpatrywac w trzech, a przynaj

mniej w dw6ch przekrojach czasowych, umozliwiajqcych obserwacj,: doko� 

nujqcych si<: przemian, przy czym poszczeg6lne przekroje winny byc 

odlegle w czasie przynajmniej o 3 lata, azeby moi.na bylo uchwycic ten

dencje w dokonujqcych si� przemianach. Taka metoda mimo swych nie

Wqtpliwych zalet rozciqgn,:laby jednak znacznie w czasie prowadzone 

badania. 

Badania nad omawianymi problemami podj,:to w 1967 r. Chcqc uczynic 

chociaz po cz,:sci zadosc wymogom metodycznym oraz szybko dysponowac 

materialem nadajqcym si� do wysnuwania okreslonych wniosk6w, kazdy 

z trzech powiat6w LGOM-u (lubinski, legnicki i glogowski) postanowiono 

badac oddzielnie, sledzqc dokonujqce si,; przemiany w poszczeg6lnych 

powiatach na przykladzie trzech wsi. 

Badania rozpocz,:to od srednio zaawansowanego w procesie uprzemy

slowienia powiatu lubinskiego. Zarazem jest to powiat, w kt6rym skon

centrowano najwi<:kszy wysilek inwestycyjny. Za kryterium wyboru wsi 
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s!uzyly: wielkosc wsi pod wzgl�em liczby gospodarstw i ludnosci, wiel
kosc arealu uzytköw rolnych i grunt6w ornych, liczba os6b zarobkui'l
cych stale poza gospodarstwem 1, warunki komunikacyjne, w tym liczba 
po!qczen PKP i PKS. Sposröd trzech grup gromad i wsi wybr8!I)o po kilka 
wsi reprezentujqcych typ wsi o okreslonych cechach, by ostatecznie po
przez dalszq eliminacjEl, rezygnujqc np. ze wsi bardzo ma!ych, do szcze
gö!owszych badan pozostawic trzy wsie. J est rzecz,i oczywistq, ze nie 
moglo byc mowy, azeby szczegölowymi badaniami ankietowymi objqc 
wszystkie wsie i gospodarstwa '· 

Ostatecznie wsie jeszcze najbardziej rolnicze reprezentuje wies Zabice 
w GRN Trzebnice, gromadzka wies Niemst6w - wsie o srednich prze
mianach, natorniast gromadzka wies Szklary G6rne - 'wsie o najsilniej
szych przernianach z racji chociazby bliskiej odleglosci od inwestycji oraz 
od Lubina, a takze bardzo dogodnej komunikacji PKP i PKS. W wymie
nionych wsiach latem 1967 r. przeprowadzono szczegölowe badania ankie
towe 3, obejmujqce w zasadzie wszystkie gospodarstwq i rodziny. Opröcz 
gospodarstw, indywidualnych ankieta dotyczyla röwniez pracowniköw 
PGR-öw w Niemstowie i w Szklarach Görnych. Lqcznie w trzech wsiach 
badania objElly 241 indywidualnych gospodarstw domowych i 1159 osöb 
o.-az 69 rodzin i 294 osoby zamieszkale na terenie PGR-öw, eo stanowi 
!qcznie 310 rodzin i 1453 osoby zamieszkale na stale na wsi. Wybrane 
wsie Sil'l rzeczy ze wzglEldu chociazby na swq wielkosc reprezentujq typy 
wsi bardziej rozwiniEltych. 

1. Zabice w GRN Trzebnice oddalone S'J najdalej sposröd wybranych 
wsi od Lubina (14 km). W 1967 r. posiada!y codzienne wielokrotne po!q
czenie PKS z Lubinem i innymi osrodkami. W 1962 r. do pracy w zawo-

1 W zakres-ie doj azd6w do pracy z braku aktualniejszych opracowafi wykorzy
stano dane dotyczqce 1962 r. Por. I. C z a r n e c k  a, Anaiiza dojazd6w do pracy 

w LGOM (1962 r.) (Zeszyty Badall. Rejon6w Uprzemyslawianych PAN, nr 15, 
Warszawa "1966, s. 135-178). Poza tym korzystalem z niepublikowanych danych 
udost�pnionych mi laskawie przez AutorkE:, za eo skladam w tym miejscu serdeczne 
podzii;:kowanie. 

2 Badania w 1967 r. na terenie powiatu lubillskiego prowadzilem na zlecenie 
KBRU PAN pod kierunkiem prof. dra Jözefa Popkiewicza w ramach zespolu 
b. Katedry Ekonomii Politycznej Politechniki Wroclawskiej. Poza podpisanym 
w zespolowych badaniach udzial braly: mgr B. Cwierz i mgr I. Kociszewska. 
Prowadzone badania obejmm.valy szerokq problematyk�. 

3 Ankiety opracowal wsp61nie wymieniony wyZej zespöl. Pelny tekst ankiet 
zob.: Ankieta gospodarstwa i rodziny - Z. S z k u r l a t o w s k i, Por6wnanie struk

tury gospodarstw chlopskich i chloporobotniczye:h we wsiach powiatu lubi1iskiego 
w 1967 r. (Zeszyty BRU PAN, nr 31, Warszawa 1968, s. 93-98); B. Cw i e r z, 
Udzial kobiet w gospodarstwach chlop3kich powiatu lubi'nskiego (tamZe, s. 242-247, 
Ankieta dla os6b doroslych); I. K o c i s z e w s k a, Ksztalcenie zawodowe mlodzieiy 

we wsiach powiatu lubi'nskiego (tamZe, s. 286-288, Ankieta dla mlodzieZy). 
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dach pozarolniczych dojezdza!o 8 os6b, w tym. 6 do Lubina, z czego 3 
osoby do K,bmbinatu, na og6lrn1 liczb<: 239 mieszkanc6w i 144 os6b w wie
ku zdolnosci do pracy. 

2. Niemst6w to wies gromadzka, oddalona ad Lubina 9-15 Ion. Jest 
to bowiem wies bardzo d!uga. Sama wies az do lez&cego na odleg!ym 
koncu PGR-u mia!a dwukrotnie w ci&gu dni roboczych polqczenie PKS 
z Lubinem. Na skraju Niemstowa natomiast przebiega trasa z Lubina do 
Prochowic i dalej w kierunku Wroc!awia z przystankiem Zwierzyniec, 
na kt6rym nie zatrzymuj'l si<: jednak autobusy pospieszne. W 1962 r. do 
pracy w zawodach pozarolniczych z Niemstowa dojezdzalo 18 os6b, w tym 
17 do Lubina, z czego 11 do Kombinatu, na og6lnq liczb<: 769 mieszkanc6w 
(razem z rodzinami z terenu PGR-u) i 400 os6b w wieku zdolnosci do 
pracy. 

3. Szklary Garne to röwniez wies gromadzka. Lezq w strefie najsil
niejszego oddzialywania inwestycji. Od Lubina wies oddalona jest 10 km. 
Posiada jednak bardzo dogodne polqczenia PKP i PKS. W 1962 r. do 
pracy w zawodach pozarolniczych dojezdza!o 58 os6b, w tym 55 osöb do 
Lubina, z czego 32 osoby do Kombinatu, na og6lnq liczb,: 608 mieszkaiJ.c6w 
i 332 osoby w wieku zdolnosci do pracy. 

Dokonuj&ce si<: przemiany badano zar6wno w trzech wybranych celo
wo wsiach, jak tez w ramach podzia!u wszystkich gospodarstw na dwie 
zasadnicze grupy. Punktem wyjscia przy grupowaniu gospodarstw byly 
zröd!a przychod6w. 

Do pierwszej grupy zaliczono rodziny utrzymujqce si<: wyl&cznie z pra
cy w gospodarstwie rolnym lub zarobkujqce jeszcze dodatkowo dorywczo 
lub sezonowo poza gospodarstwem. Rodziny takie nazwano chlopskimi. 
Szczeg6lowe badania potvlierdzily za!ozenie, ze zarobkowanie dorywcze, 
nb. wyst<:pujqce nielicznie i zanikajqce w miar<: uprzemys!owienia, nie 
wp!ywa w spos6b istotny na wielkosc i struktur<: przychod6w rodziny. 
Ten typ pracy w malym stopniu oddzia!uje jeszcze na przemiany w sa
mej rodzinie, sposobie gospodarowania, strukturze wydatk6w czy wreszcie 
pozycji spo!ec,mej rodziny na wsi. 

Do drugiej grupy zaliczono gospodarstwa pozostale, nazywajqc je mie
szanymi z powodu sta!ych r6znych, mieszanych zr6dcl przychod6w, w tym 
z gospodarstwa i pracy poza gospodarstwem. W grupie tej przynajmniej 
jedna dorosla osoba pracowa!a stale poza gospodarstwem,w zasadzie przy
najmniej od roku. Osobq t& nie musia!a byc g!owa rodziny, lecz dowolny 
doros!y jej cz!onek. Przy tak przyj<:tym grupowaniu jest rzecz11 oczywist&, 
ze grupa ta nie jest jednolita czy jednorodna pod wzgl<:dem spo!eczno
-zawodowym, jak to wyst<:puje w wypadku grupy ch!opskiej. Stosunko
wo ma!a pr6bka nie pozwoli!a jednak na rozbicie tej grupy na podgrupy, 
czy tez na wydzielenie kilku grup. Do takiego podzialu potrzebna by!aby 
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reprezentacja kilku tysüicy gospodarstw, azeby kazdy typ rodziny byl 
wystarczajqco reprezentowany, szczeg6lnie przy podziale badanych rodzin 
jeszcze '!1a grupy hektarowe. Druga grupa nie jest wi<ic jednolita pod 
wzgl1adem skladu spoleczno-zawodowego, gdyz wyst�pujq w niej zar6wno 
rodziny typowo chlopsko-robotnicze, jak tez robotnicze i inteligenckie. 

Nalezy r6wniez wspomniec o innych zasadach grupowania jednostek, 
anizeli przyjmuje to urz�owa statystyka. Stqd tez opracowana statystyka 
gospodarstw nie odpowiada statystyce gospodarstw w uj�ciu urz�dowym. 
Podstaw'l wyodr�bniooia gospodarstwa w statystyce urzfadowej jest praw
ne wfadanie ziemiq. Podstawq tworze'l'lia jednostki statystycznej w na
szych badaniach bylo na,tomiast wsp6lne prowadzenie gospodarstwa do
mowego, w tym wsp6lne przyrzqdzanie posi!k6w, a cz�sto - choc nie 
zawsze - wsp6lna kasa. W tym stanie rzeczy w jedno gospodarstwo do
mowe grupowano nieraz dwie, a nawet trzy rodziny, np. kiedy ojciec 
i syn faktyc:qlie gospodarowali wsp6lnie, mimo :i:e formalnie posiadali 
odr1abne gospodarstwa. Innymi s!owy, w niniejszym artykule podstawq 
tworzenia jednostki gospodarczej zwanej gospodarstwem domowym byl 
stan faktyczny oraz ilosc rzeczywiscie uzytkowanej w badanym roku 
ziemi bez wzgl�du na prawny stosunek uzytkownika do niej. Formalna 
statystyka urzfadowa nie oddaje bowiem rzeczywistego stanu wladania 
ziemi'l na wsi. Chociazby ze wzgl�d6w podatkowych rolnikom. wygodniej 
jest, jesli faktycznie wi�ksze gospodarstwo formalnie podzielone jest 
mi�dzy dw6ch wlascicieli: 'l'lp. ojca i syna. 

Obok podzialu badanych gospodarstw na gospodarstwa czysto ch!opskie 
i miesza'l'le w ramach kazdej z grup zestawiono je j eszcze wedlug nastfa
pujqcych grup hektarowych: bezrolri.e, 0,10-0,49, 0,50-0,99, 1,00-1,99, 
2,00-4,99, 5,00-6,99, 7,00-9,99, 10 i wi�cej hektar6w. W bada'!1ych 
wsiach z zasadzie brak bylo gospodarstw wifalkszych. Dlatego tez nie 
zachodzila potrzeba wyodr�bniania gospodarstw o powierzchni powyzej 
15 ha. J edynie kilka gospodarstw tego typu powsta!o w wyniku polqcze
nia dwu jednostek prawnie istniejqcych jako gospodarstwa oddzielne. 
Przyj�ty spos6b tworzenia grup hektarowych ma tak swe ujemne, jak 
te:i: dodatnie strony. Dlatego tez ma zwolennik6w, jak tez oponent6w •. 
Do dodat'l1ich stron nalezy niewqtpliwie pewna moznosc korelacji danych 
ze statystyk'l urzfadOW'J, ujemnq stronq jest niemoznosc badania procento
wej struktury poszczeg6lnych grup hektarowych ze wzglfadU na ich rozne 
wielkosci. 

4 W literaturze postuluje si� grupowanie gospodarstw eo 2 ha. Zob. A. S t el -

m ach o w s k i, J. Se 1 w a, Wplyw uprzemyslowienia LGOM na ustr6j rolny 

i stosunki wlasno§ciowe w rolnictwie (Zeszyty BRU PAN, nr 31, Warszawa 1968, 

s. 12). Grupowanie wg grup 0,5-1,5, 1,5-2,5 itd. stosuje F. St ok o w s k i, Powiq

zania z rolnictwem ... (Zeszyty BRU PAN, nr 30, Warszawa 1966, s. 38. 
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Wecilug podzialu administracyjnego z 31 XII 1965 r. powiat lubinski 

liczyl 790 km2• Ludnosi: powiatu w latach 1960, 1965 i 1967 wzrosla 

z 34 000 do 45 100 i 53 800, stanowiiic w 1965 r. 2,30/o a w 1967 r. 2,80/o, 
ludnosci wojew6dztwa. W latach tych nastiipil szybki wzrost ludnosci 

miejskiej, gdyz jej udzial zwi�kszyl si� z 28,4 do 42,0 i 55,00/o przy spad
ku przyrostu naturalnego z 21,2 do 17,7 i 14%0 

5
. Mimo tego spadku byl 

to jednakze a1ajwi�kszy przyrost w skali wojew6dztwa przy sredniej wo
jew6dzkiej 12,5%0 w 1965 r. i 9,9%0 w 1967 r. • 

W sklad powiatu lubinskiego wchodzilo 11 gromad wiejskich grupujq
cych 72 wsie soleckie. Poszczeg6lne wsie powiatu zaliczajq si� przewaznie 
do wsi malych, i to zar6wno pod wzgl<;dem liczby gospodarstw, jak tez 

liczby mieszkanc6w oraz powierzchni uzytk6w rolnych i grunt6w ornych. 
W 1967 r. ponad 530/o wsi powiatu stanowily wsie licziice 100-300 miesz

kanc6w, gdy juz w 1960 r. srednia krajowa wynosila 400 mieszkanc6w. 
Pod wzgl<;dem arealu uzytk6w rolnych wsie o powierzchni 100-200 ha 

stanowily okolo 400/o. Pod wzgl�dem zas arealu grunt6w ornych ponad 
35°/o wsi uzytkowalo powierzchni� 101,-200 ha. W 600/o wsi liczba gospo-· 
darstw nie przekraczala 50. Taka struktura wsi powiatu lubinskiego mu

siala r6wniez wplyniii: na wyb6r wsi do szczeg61owych badan. 

W latach 1960--1965-1967 dokonaly si� istotne przemiany w struk- · 
turze gospodarstw indywidualnych powiatu. W skali powiatu udzial go

spodarstw o powierzchni uzytk6w rolnych do 2 ha zmalal z 32,2 do 
20,10/o. Udzial gospodarstw 2-4,99-hektarowych wzr6sl z 16,8 do 20,90/o 

(srednio rocznie wzrost wynosil 0,60/o). Podobnie wzr6sl udzial gospo
darstw o powierzchni 5-7 ha, lecz nieco silniej, gdyz z 12,6 do 17,9°/o 

(srednio roci,nie okolo 0, 70/o). J eszcze silniejszy byl wzrost udzia!u go
spodarstw o powierzchni 7 -10 ha, gdyz z 24,6 do 31,70/o (srednio okolo 
10/o rocznie, przy czym w latach 1960-1965 przyrost byl nieznaczny, 

a w latach 1965-1967 stanowil srednio 3,20/o rocznie). Systematycznemu 
zmn.iejszaniu ulegl natomiast udzial gospodarstw o powierzchni powyzej 
10 ha, gdyz spacil z 13,8 do 9,4°/o, tj. srednio o 0,60/o rocznie. Przemiany 
te wskazujii, ze umocnieniu ulegly przede wszystkim gospodarstwa li
CZqce 7-1 O ha. Na spadek udzialu gospodarstw ponad 10-hektarowych 

wplyw miala przypuszczalnie r6wniez polityka w zakresie obowiii�ko

wych dostaw, eo potwierdzalyby rozmowy przeprowadzone z rolnikami 

w czasie badan. Na terenach o slabych glebach, jakim jest powiat lubinski, 

problem ten odgrywa niewiitpliwie istotnii rol�. Sugeruje to po.trzeb� 

bardziej elastycznej polityki rolnej w zakresie strukury i wielkosci ob
ciiizen. Szczeg61owo przemiany w strukturze gospodarstw indywidual-

s DolnoSlqsk.i rocznik statystyczny, 1966, s. 38. 

1 Rocznik statystyczny woj. wroclawskiego, 1969, s. 12. 
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Wykres 1. Zmiany w strukturze gospodarstw indywidualnych w powiecie lubi11skim w latach 1960, 1965, 1967 
Tab. 1. Zmiany w strukturze gospodarstw indywidualnych w powiecie lubinskim w Jata.ch 1960, 1965 i 1967 (w &i9) 

Powierzchnia og61na w ha 1960 r. 1 powiat I wojew6dz
two 

1965 r. 1 
1 

. 
1 

wojew6dz-pow1at two 
1967 r. 

powiat I wsie zbadane Og61em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Do -1,99 32,2 36,1 29,6 37,6 20,1 25,7 2,00-4,99 16,8 20,0 20,0 18,9 20,9 13,7 5,00-6,99 12,6 13,6 14,1 14,2 17,9 9,5 7,00-9,99 24,6 21,9 25,4 22,1 31,7 32,8 10,00 i wi�ej 13,8 8,4 10,9 7,2 9,4 18,3 
nych w powiecie lubinskim na tle wojew6dztwa 7 przedstawia tab. 1 oraz
wykres 1. 

Charakteryzujqc struktµr,: gospodarstw indywidualnych w powiecie 
nalezy wspomniec o gospodarstwach podupacilych, kt6rych w 1967 r . 
. bylo w powiecie 125. Gospodarstwa podupadle wyst�pily w 500/o wsi. We 

1 Dia 1965 r. DoinoSLqski rocznik statystyczny, 1966, s. 147. Dla 1967 r. przeli-czenia wlasne wg danych Wydz. Geodezji Prezydium PRN w Lubinie z czerwca 1967 r. oraz badatl ankietowych. Por. teZ J. Di e t 1, M. T y m o s zu k, Przemiany 

"Tolnictwa i jego powiqzan z rynkiem w powiecie lubi'fiskim (Zeszyty BRU PAN, nr 24, Warszawa 1967, s. 54). 
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wsiach ankietowanych napotkano tylko jedno gospodarstwo podupacile 
notowane w statystylkach we wsi Zabice. Sposr6d zbadanych gospodarstw 
do grupy podupadaji,cych mozna zaliczyc wi�kszi, ich liczb�. Si, to 
jednostki prowadzone przez starszych w!ascicieli nie posiadaji,cych praw
nych nast�pc6w. Wspomniane gospodarstwo w Zabicach uzytkowa!y dwie 
osoby w wieku okolo 80 lat. Dose liczne dzieci usamodzielnily si� i ode
sz!y z ·niego, pozostaji,c we w!asnych gospodarstwach w tej samej wsi 
bi,dz tez we wsiach innych. Ziemi� prawie 10-hektarowego gospodarstwa 
uprawiali si,siedzi. W!asciciele pozostawili sobie jedynie krow� i 4 kury. 
Gospodarstwo posiada!o duzy budynek mieszkalny o 6 izbach i oko!o 
150 m2 powierzchni oraz okaza!e budynki gospodarskie. 

W powiecie lubinskim dokonaly si� r6wniez istotne przemiany w struk
turze zawodowej ludnosci. Udzia! ludnosci zatrudnionej wy!i,cznie poza 
rolnictwem (robotnicy i pracownicy umys!owi) wzr6s! w Skali powiatu 
z 15,70/o w 1960 r. do 20,30/o w 1966 r. W 1966 r. udzia! ten kszta!towa! 
si� zreszti, r6znie w poszczeg6lnych gromadach czy wsiach. Z pracy w rol
nictwie i stale poza rolnictwem utrzymywa!o si� w powiecie 18,50/o lud
nosci, przy czym najwi�cej dwuzawodowej ludnosci by!o w gromadach 
Szklary Garne (300/o), Rudna (250/o), Rynarcice (24,50/o), Polkowice 
(23,7-0/o), Parch6w (22,20/o). Udzial utrzymuji,cych si� z rolnictwa i z pracy 
sezonowej poza gospodarstwem by! niewielki, wynoszi,c w skali powiatu 
0,70/o i wahaji,c si� od ponizej 0,10/o do 5,10/o. W ca!ym powiecie zwraca! 
tez uwag� stosunkowo niski odsetek ludnosci utrzymuji,cej si� z nie
zarobkowych zr6de! utrzymania, wynoszi,cy w skali powiatu srednio 
1,8•/o i wahaji,cy si� w poszczeg6lnych gromadach w granicach 0,1-
4,30/o 8• 

W swietle spis6w czerwcowych z lat 1962-1967 mozemy stwierdzic 
szereg istotnych przeobrazen w rolnictwie powiatu •. Zmiany og6lnej po-

8 Przeliczenia wg danych PIS Lubin. Zob. teZ Rocznik statystyczny woj. wroc

lawskiego, 1969, s. 92---93. 
9 Przeliczenia wlasne wg Spisu rolniczego, czerwiec 1967, PIS Lubin. Zob. te:i 

Rocznik statystyczny woj. wroclawskiego, 1969, s. 253. W danych bezwzglE:dnych obu 
Zr6del ,istniejq pewne rozbie:inoSci, w tym · r6wnie:i dla analizowanego 1967 r. Roz
bie:ino.Sci te wynikahl m. in. r6wnie:i z przyjE:cia za podstaw� przeliczeri obowiij
zuj&cych do 1968 r. danych dotyczqcych powierzchni. Stc\d te:i w Statystyce powia

t6w, 1968, wydanej przez GUS, dane dla lat poprzednich ulegly pewnym zmianoin. 
W „Uwagach metodologicznych" do t. II Statystyki powiatöw, 1968, Warszawa 
1969, GUS, s. 5, stwierdzono, Ze: ,,Dane o uZytkowaniu grunt6w zostaly w rb. 
[tj. 1969 - Z. S.] opracowane po raz pierwszy przez terenowe organy statystyki 
paiidwowej na JX)dstawie dokumentacji biur geodezji i urz&dzeii rolnych ... Zmia
ny te spowodowaly koniecznoSC zweryfikowania danych dotycz&cych u:iytkowania 
grunt6w i powierzchni zasiew6w w latach 1965-1968 ... Opr6cz faktycznych zmian 
w uZytkowaniu grunt6w, kt6re nast�pily w 1968 r., przeprowadzona w 1969 r. 
weryfikacja danych dotyczqcych u:iytkowania grunt6w zawiera r6wnie:i korekt� 
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wierzchni grunt6w wysb1pily w latach 1964-1966 wskutek zmian aclmi
nistracyjnych. W omawianych latach w strukturze uzytkowania ziemi 
malal natomiast systematycznie udzial uzytk6w rolnych oraz las6w. 
Zmiany te wynikaly z przejmowania cz�sci grunt6w i las6w na potrzeby 
rozwijaj11cego si� przemys!u. Z og6lnej powierzchni grunt6w uzytki rolne 
stanowily w 1967 r. w powiecie 500/o, lasy 39,20/o, pozostale 10,80/o. 
S:aczeg6lowo procentow11 strulktur� uzytkowania ziemi w powiecie lubin
skim w latach 1962-1967 ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. Przemiany w proccntowej strukturze u'Zytkowania gruntOw 

w powiecie lubillskim w latach 1962-1967 

Wyszczeg61nienie 11962 r. 11963 r. 11964 r. 11965 r. 11966 r. 11967 r. 
Powierzchnia } og61em ha 78963 78963 78994 78995 79035 79035 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 U:iytki rolne razero 50,4 50,2 50,2 51,9 50,2 50,0 
w tym grunty ome 39,0 38,8 38,5 39,4 37,9 37,7 

sady 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
l�ki 8,0 8,1 8,2 8,8 8,8 8,6 pastwiska 3,3 3,2 3,4 3,6 3,4 3,6-Lasy 39,8 40,6 40,6 40,7 39,7 39,2 

Pozostaie i nieuiytki 9,8 9,2 9,2 7,4 10,1 10,8 
W stosunlku do lat poprzednich w 1967 r. mastqpily r6wnie:i: przemia

ny w zakresie uzytkowania ziemi przez poszczeg6lne typy w!asnosci. 
Interesujqce nas gospodarstwa indywidualne zmniejszy!y og6lny stan pD'
siadania o 55 ha w stosunku do 1966 r. Szczeg6!owo udzial gospodarki 
indywidualnej w strukturze uzytkowania ziemi w powiecie lubinskim 
przedstawia tab. 3. 

Tab. 3. Udzial gospodarstw indywidualnych w strukturze uZytkowania ziemi 

wedlug form wlasnoSci w powiecic lubillskim w czerwcu 1967 r. 

Wys.zczeg6lnienie 1 Po wie- , Uzytki rolne 1 1 �:::: . razem I g:; [ sady I J�ki 1 ,�:�. Lasy ,:,��le 

Og61em} ha 79 035 39509 29 842 78 6 775 2 814 30 972 8 554 
% 100,0 50,0 37,7 0,1 8,6 3,6 39,2 10,8 

w tym gosp. indyw. } ha 23 635 22 272 16253 j 35 4 648 1 336 630 733 
% X 100,0 73,0 0,1 20,9 6,0 X X 

% struktury 100,0 94,2 68,8 0,1 19,7 5,6 2,7 3,1 
% powiatu 29,9 56,4 54,5 44,9 68,6 47,5 2,0 8,6 

zwblzanc;\ z u�cgleniem danych geodezyjnych ... Z tcgo wzglE:du dane dotycznce po

wierzchni uZytk6w rolnych i powierzchni zasiew6w ... nie sq w pelni por6wnywal-ne z danymi z lat 1965-1968". 
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Pewne zmiany dokonaly si<i r6wniez w strukturze zasiew6w. Mimo 
niewielkiego spadku powierzchni zasiewöw w stosunku do 1966 r. nastiipil 

w por6wnaniu z 1962 r. wzrost zasiew6w o 1,8°/o w wyniku zagospodaro
wania ugor6w i nieuzytk6w u r6Z'nych uzytkownik6w. W 1967 r. w skali 
powiatu uprawy zbozowe zajmowaly 56,80/o powierzchni, w tym 4 zboza 
54,9"/o, a pszenica 13,9°/o. Przemiany w procentowej strukturze zasiew6w 
w powiecie w latach 1962-1967 ilustruje tab. 4, udzial zas i struktur<i 

zasiew6w wazniejszych ziemioplod6w gospodarki indywidualnej przedsta
wia tab. 5. 

Tab. 4. Przemiany w strukturze zasiewöw w powiecie lubi6.skim w latach 1962-1967 
Wyszczeg6Inienie 11962 r. 11963 r. 11964 r. 11965 r. 11966 r. 11967 r. 

Og61em} ha 28350 28735 28765 28840 28968 28872 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Zboi:owe razem 55,9 56,6 56,8 56,3 57,3 56,8 w tym 4 zboza 54,2 53,5 54,9 54,6 55,4 54,9 pszenica 12,l 12,3 13,6 15,2 14,0 13,9 Stn\czkowe jadalne 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 Przemyslowe razem 6,5 6,2 6,6 6,8 6,6 7,7 w tym buraki cukrowe 1,6 1,4 2,3 2,6 2,4 2,5 rzepak i rzep_ik 3,0 3,5 2,4 3,0 3,0 3,5 Pastewne razem 19,9 19,4 20,1 20,3 19,7 20,0 w tym koniczyna 2,6 3,0 2,6 3,3 3,0 2,4 lucema 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,0 Ziemniak.i 14,8 15,5 14,3 14,4 13,7 14,2 Pozostale uprawy 2,7 2,0 1,8 1,9 2,5 l,I 

Tab. 5. Udzial zasiewöw gospodarstw indywidualnych w ogölnej strukturze zasiewöw powiatu lubiiiskiego w 1967 r. 

1 1 

W tym Wyszczeg6Inienie Og6lem 4 zboza I w ty_m I buraki I zi�m� 1 . koni- l lucema razem pszemca cukrowe mak:1 czyna 
Powiat og61ern } ha 28 872 15 866 4 024 710 4 099 681 583 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
% struktury 100,0 54,9 13,9 2,5 14,2 2,4 2,0 Gosp. indywidualne ha 16026 9560 2 703 477 2 991 296 236 
% powiatu 55,5 60,2 67,2 67,2 73,0 43,5 40,5 
% struktury 100,0 59,6 16,9 3,0 18,7 1,8 1,5 
W zakresie hodowli zwierziit w latach 1962-1967 nastiipilo korzystne 

zrnniejszenie si<i poglowia koni, gdyz o 8,90/o w stosunku do 1962 r. 
Spadek ten dotyczy! gospodarstw o powierzchni ponizej 5 ha, w tym 
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szczeg6lnie ponizej 0,5 ha. W gospodarstwach indywidualnych spadek 

·poglowia koni dotyczyl sztuk 3-letnich i starszych. 

Poglowie bydla wzroslo w tym czasie natomiast o 14,50/o, w tyrn 

kr6w o 0,50/o. Tak niski wzrost poglowia kr6w wynika! z selekcji bydla. 

Odmlodzenie wi�c stada oraz selekcj� uznac trzeba za objaw korzystny. 
W gospodarstwach indywidualnych wzrost poglowia bydla nie we wszy

stkich grupach hektarowych byl jednakowy. Dotyczyl on gl6wnie gospo-· 
darstw do 0,09 ha i o 2-5 ha, przy czym poglowie kr6w wzroslo gl6wnie 

w gospodarstwach do 0,09 i o 5-7 ha. Pierwsza grupa to rodziny bezrolne 

w zasadzie, chcqce si� um.iezaleznic od dostaw mleka czy jego zakup6w u sq

siad6w rolnik6w. Liczba bydla w tej grupie zwi�ksza si� wraz ze wzro
stem samej grupy. Wzrost w grupie gospodarstw o 5-7 ha swiadczy 
o istniejqcych jeszcze rezerwach hodowlanych. Og6lnie rzecz biorqc, 
w zakresie hodowli wystqpila tendencja do spadku poglowia kr6w na 
rzecz wzrostu bydla rzeznego. 

Hodowla trzody chlewnej wykazywala dosc duze wahania, szczeg6lnie 
w grupie macior. Og6lnie poglowie trzody zwi�kszylo si� o 8,80/o, przy 

czym w gospodarstwach indywidualnych wzrost dotyczyl gl6wnie gospo� 
darstw malych, do• 0,09 ha. Spadek poglowia macior wzrasta! w miar�· 
spadku powierzchni gospodarstwa, eo swiadczy, ze tylko wi�ksze gospo
darstwa mogq prowadzic racjonalnq zarodow'I hodowl� trzody. 

W hodowli owiec w latach 1962-1965 nast11pil spadek, a nast�pnie 
pewien wzrost. Procentowo przemiany w poglowiu zwierzqt'w powiecie 
lubinskim w latach 1962-1967 przedstawia tab. 6. 

Tab. 6. Przemiany w poglowiu zwierzl:l,t gospodarskich w powiecie lubinskim w latach 1962-1967 
Wyszczeg6Inienie 1 1962 r. 1 1963 r. 1 1964 r. 1 1965 r. 1 1966 r. 1 1967 r. 

Konie 100,0 98,4 96,2 91,6 91,6 91,1 Bydlo 100,0 102,6 107,1 108,1 114,3 114,5 w tym krowy 100,0 102,5 99,4 99,4 101,1 100,5 
Trzoda chlewna 100,0 98,4 112,1 109,0 108,8 108,8 

w tym maciory 100,0 105,1 136,4 123,9 117,5 109,6 
Owce 100,0 97,8 94,4 89,0 90,3 95,3 Kury i koguty 100,0 96,3 99,0 93,4 119,7 109,9 

Korzystny wzrost poglowia inwentarza wystqpil r6wniez w przelicze

niu na 100 ha uzytk6w rolnych, gdyz w grupie bydla z 46,5 do 53,7 sztuki, 
w grupie trzody chleWl!lej z 47,3 do 52,1 sztuki w skali powiatu. Szczeg6-
lowo obsad� mwentarza na 100 ha uzytk6w rolnych w powiecie przed
stawia tab. 7, w tab. 8 zas przedmawiono procentowy udzial gospodarki 
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indywidualnej w liczbie inwentarza w powiecie, a w tab. 9 por6wnanie 

struktury gospodarstw i liczb� zwierziit w poszczeg6lnych grupach hekta

rowych. 

Tab. 7. Przemiany w liczbie zwierz�t gospodarskich w powiecit. lubinskim 
na 100 ha uZytköw rolnych w latach 1962-1967 

Wyszczeg6lnienie 1 1962 r. 1 1963 r. 1964 r. 1 1965 r. 1 1966 r. 1 1967 r. 

Konie 10,7 10,6 10,4 9,6 9,9 9,9 Byd!o 46,5 47,9 50,0 48,9 53,3 53,7 w tym k.rowy 25,9 26,7 25,8 25,0 26,0 26,2 Trzoda chlewna 47,3 46,9 53,4 50,3 51,8 52,1 w tym maciory 4,8 5,1 6,7 5,8 5,7 5,3 
Tab. 8. Udzial gospodarstw indywidualnych w liczbie zwierz�t gospodarskich 

w powiccie lubiiiskim w czerwcu 1967 r. 

Teren 
Powiat } sztuk 1 % Gosp. sztuk indyw. }% powiatu 

Konie 
3 896 100,0 3 572 91,7 

Bydlo razem 
21 214 100,0 13838 65,2 

Trzoda w tym w tyrn Owce razem krowy maciory 10369 20 578 2 098 6 468 100,0 100,0 100,0 100,0 7 403 14 992 1 494 2 699 7i,4 72,8 71,2 41,7 
Tab. 9. Poröwnanie struktury gospodarstw i Jiczby zwierz�t go�podarskich 

w gospodarstwach indywidualnych powiatu Iubbiskiego wg grup bektarowych w 1967 r_ 

Wyszdeg6lnienie 
Gospodarstwa Konie w tym 3�letnie Bydlo w tym krowy Trzoda chlewna w tym maciory Owce 

1 razem I do 0,09 100,0 100,0 -100,0 -100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 

Powierzchnia og6lna gospodarstw w ha 
1 0,10- 1 o,50- 12,00- 1 5,00- 11,oo-o,49 1,99 4,99 6,99 9,99 110,00 i wie,cej 20,1 20,9 17,9 31,7 9,4 0,0 1,1 9,0 18,6 46,8 24,5 0,1 1,1 9,4 19,5 46,4 23,5 0,6 5,6 15,2 18,1 39,6 20,8 0,7 6,9 16,7 18,5 37,8 19,3 1,4 7,3 14,4 18,3 38,9 19,6 0,1 3,1 9,6 18,0 43,7 25,4 1,0 4,5 11,1 17,7 33,4 32,2 

W badanych wsiach ankietq obj�to l,icznie 241 indywidualnych gospo-· 

darstw domowych oraz 1159 os6b, liicznie zas z rodzinami zamieszkalymi 

w PGR-ach w Niemstowie i w Szklarach G6rnych zbadano 310 rodzin 

i 1453 osoby. Szczeg61owo liczb� i struktur� zbadanych gospodarstw z po

dzialem na gospodarstwa chlopskie i rnieszane oraz bez rodzin z PGR-ow· 

i lqcznie z nimi przedstawia tab. 10. 
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Tab. 10. Liczba i struktura rodzin w zbadanych wsiach powiatu lubiiiskiego 

(bez PGR-öw i ll;\cznie z PGR-ami) w 1967 r. 

Typ gospodarstwa 

Wies chlopsk.ie mieszaoe razem 

liczba % liczba % liczba % 

Jlez PGR-6w 

1 1 1 1 1 

Zabice 27 Sl,9 2S 48,1 S2 100,0 
Niemst6w S8 46,7 61 48,3 119 100,0 
.Szklary G6rne 2S 3S,7 4S 64,3 70 100,0 

Razem 110 4S,6 131 S4,4 241 100,0 

l..<1cznie 
:z PGR-ami 
.Zabice 27 Sl,9 2S 48,1 S2 100,0 
Niemst6w S8 41,7 81 S8,3 139 100,0 
.Szklary G6rne 2S 21,0 94 79,0 119 100,0 

Razem 110 3S,S 200 64,S 310 100,0 

W!qczenie rodzin z terenu PGR-öw powi�ksza udzial rodzin miesza

nych w ogölnej strukturze rodzin z 54,4 do 64,5•/o. Wzajemne proporcje 

_gospodarstw ch!opskich i mieszanych potwierdzajq prawid!owosc doko

nanego wyboru wsi do ankietowania. W niiar� uprzemys!owienia maleje 

bowiem udzia! gospodarstw czysto chlopskich z 51,90/o w Zabicach do 

35,7-0/o (lub 21,00/o przy ujmowaniu !qcznie z PGR-ami) w Szklarach 

Görnych. Odpowiednim zmianom ulega! tez udzial gospodarstw nazwa

.nych mieszanymi. 

Przedstawiona struktura gospodarstw z podzialem na gospodarstwa 

ch!opskie i mieszane ksztaltowala si� mieco odmiennie w poszczegölnych 

_grupach hektarowych. 

Gospodarstwa czysto c h I o p s k i e wykazywaly bardzo ma!y odsetek 

w grupach hektarowych do 5 ha. Byc moze, wynika to po cz�sci ze sto

.sunkowo malej reprezentacji w badanej pröbce. W najbardziej rolniczej 
wsi Zabice gospodarstwa chlopskie wystqpi!y dopiero w!asciwie w grupie 

-od 5 ha, przy czym prawie po!owa wszystkich gospodarstw chlopskich 

w tej wsi znajdowa!a si� w grupie 7-10 ha. Wi�kszosc pozostalych po
.siadala ponad 10 ha. W Niemstowie röwniez gospodarstwa 7-10-hektaro

we stanowily tak 2maczny odsetek (46,6°/o), by w Szklarach osiqgnqc 68°/o. 

-1:.qcznie w badanych wsiach 50,90/o gospodarstw ch!opskich miesci!o si� 
w grupie 7-10 ha. Drugq wi<:kszq grup� stanowily gospodarstwa o po

wierzchni ponad 10 ha. Grupy pozosta!e nie mia!y wi�kszego udzia!u, 

_gdyz nie przekraczal on 100/o. 
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G o  s p o d a  r s t w a m i e s  z a n  e stanowily w badanej zbiorowosci 

54,40/o gospodarstw lub 64,50/o gospodarstw lqcznie z PGR-ami. Jesli w go

spodarstwach czysto chlopskich brak oczywiscie rodzin utrzymujqcych si,: 

wy!qcznie z pracy na roli o powierzclmi w zasadzie do 2 ha, gdyz rodziny 

chlopskie uzytkujqce 0,5-2,0 ha stanowi!y jedynie 5,40/o, to w grupie go

spodarstw mieszanych ich udzia! rosnie w grupach 0,5-2,0 ha srednio do 

140/o, w grupie zas 0,10-0,49 ha do 380/o. Pojawi!y si,: tez gospodarstwa 

uzytkujqce jedynie do 0,09 ha. Z og6lnej liczby gospodarstw mieszanych 

mozna wyröznii: dwa typy gospodarstw. Pierwszy typ stainowiq gospodar

stwa o powierzchni do 2 ha, a przy uwzgl,:dnieniu PGR-öw gospodarstwa 

liczqce 0,10-0,49 ha. Grupa druga to gospodarstwa powyzej 7 ha. Osobnq 

grup,: stanowiq rodziny uzytkujqce jedynie do 0,09 ha ziemi. Struktura 

gospodarstw mieszanych kszta!towa!a si� odmiennie w poszczegölnych 

wsiach. Ogölnie mozna stwierdzic, ze w miar,: uprzemyslowienia maleje 

naprz6d w tej grupie udzia! gospodarstw najwi,:kszych, ponad 10 ha, na

st�pnie o 7-10 ha, rosnie zas udzial gospodarstw o powierzchni 5-7 ha. 

Szczeg6lnie szybko natomiast wzrasta udzia! gospodarstw w zasadzie bez

rolnych, a wi,:c do 0,09 ha, udzia! gospodarstw o powierzchni 0,10-0,49 

ha, tym bardziej jesli uwzgl,:dnii: PGR-y. W gospodarstwach mieszanych 

wyst,:puje tez bardziej röwnomierny ro2Jklad gospodarstw we wszystkich 

grupach hektarowych anizeli w gospodarstwach czysto ch!opskich. Pro

centow'I struktur,: gospodarstw zbadanych w 3 wsiach powiatu lubinskie
go przedstawiajq tab. 11 i 12 oraz wykresy 2a, 2b, 2c, 2d. 

Gospodorstwo czysto chtopskie 

"O.B 

b•zr do Cl,50- 1- 2- 3- 5- 7- 10-
0,"9 0,99 1,99 299 ",99 6,99 9,99 

Gospodarstwo mieszone 

2- 3- 5- 7- 10-

299 499 699 9,99 

Wykres 2a. Procentowa struktura gospodarstw we wsi Zabice w Hl67 r. 

6 - Sob6tka 4/70 
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Gospodarstwo czysto chtopskie Gospodor-stwo mie-szone 

<46,6 

247 

bezr: do Q.50- 1- 2- 3- 5- 7- 10- bezr. do O,.S0-1- 2- 3- 5- 7 - 10-

C;t;9 0,99 199 299 :(_99 6,99 9.99 ho 0,-'9 0,99 199 299 "99 69Q 9,99 

Wykres 2b. Procentowa struktura gOspodarstw we wsi Niemst6w w 1967 r. 

1. 

70 

50 

10 

Gospodarstwo czyslo cr.Jt:,pski� Gospodorslwo mieuonf' 

18 
2QO 

be-zr. do QSO- 1- 2- 3- 5- 7- 10- bez� do Q,50- 1- 2- 3- 5- 7- "0-

� - � � � P - � --����� 

Wykres 2c. Procentowa struktura gospodarstw we wsi Szklary G6rne w 1967 r. 
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Gospodorstwo czysto chtopskiP Gospodorst'NO mieszone 

50,9 

380 

23.7 

17.6 

10 

bnr. do Q.50-1- 2- 3- 5- 7 - 10- bezr. do O,.S0-1- 2- 3- 5- 7- 1J-
0;49 q99 1,99 2�9 4,99 699 � ho 0�9 0,99 199 299 4� 6$l'Q 9,99 -

Wykres 2d. Procentowa struktura zbadanych gospodarstw w powiecie lubillskim 
w 1967 r. 

Tab. 11. Procentowa struktura gospodarstw w zbadanych wsiach powiatu lubinskiego 

wg powierzchni gospodarstwa w 1967 r. (bez PGR) 

WieS 

Zabice 

Niemst6w 

1 T J 

Grupy wielkoSCi gospodarstw w ha 

gospo��rstwalrazeml bez-1 0,10-1
0,50-

11,00-
12,00-

1
5,00-

1
7,00-

IW:
OO 

1 rolne 0,49 0,99 1,99 4,99 6,99 9,99 1 w,�ej 

1 

chlopskie 
JTlleszane 
razem 

1 

cM?pskie 
Illleszane 
razem 

1 :�:�J 100,0 

1 :�:�J 6,6 

100,0 3,4 

Szk.Jary G6me 

I
c�opskie 
nueszane 

, razem 1 :�:�I 100,0 1 
37,8 
24,3 1 1 

4

,

0 

1 

4,0 

1 
4,0 

1
1

6,0 

1
68,0 

1 

4,0 

8,9 20,0 6,7 4,4 13,3 8,9 
5,7 14,3 5,7 4,3 14,3 30,0 1,4 

Og61em 1 ch
_
lopskie 

ID.Ieszane 
1 razem 

1
100,0

1 .J00,0 

100,0 

16,0 

8,7 

Jesli rozpatrywac badane gospodarstwa ll\cznie z rodzinami zamiesz

kujl\cymi na terenie PGR-öw, w strukturze wyst,ipuje bardziej wyrazi
sta prawidlowosc. Stwierdzamy bowiem, ze w miar,i wp!ywu uprzemy

s!owieinia w grupie gospodarstw mniejszych najwi,ikszy udzia! procento

wy przesuwa si,i w kierunku gospodarstw bezrolnych. W gospodarstwach 
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czysto chlopskich najwiE:kszy udzial procent.owy w kazdej wsi miala 
grupa o powierzchni 7-10 ha. Szczeg6lowo strukturEl gospodarstw !qcznie 
z PGR-ami przedstawia tab. 12, na kt6rej podkreslono charakterystyczne 
wartosci procentowe. 

WieS 

Zabice 

Niemst6w 

Tab. 12. Procentowa struktura gospodarstw w zbadanych wsiach 

powiatu lubiitskicgo w 1967 r. (lj\cznie z PGR·ami) 

1 1 
Grupy wielkoSCi gospodarstw w ha gos;:.r,twa razem I bez-1 0 ,10-10,50-1 l,00-12,00-15,00-17,00-I IO,OO rolne 0,49 0,99 1,99 4,99 6,99 9,99 i wi,:cej 

1 
chlopskie 1 100,0 1 nueszane 100,0 / 12.0 1 8,0 razem 100,0 5,8 3,8 

1 ch_lopskie 1100,0 1 1 1 5,2 
nueszane 100,0 4,9 24,7 3,7 razem 100,0 2,9 14,4 4,3 

3,7 / 20,0 / 12,0 1 9,6 7,7 
1 1,7 1 15,5 1 7,4 21,0 5,0 18,7 

11,I 4,0 7,7 6,9 6,2 6,5 
1 44,4 

1 

40,8 16,0 28,0 30,8 34,6 46,6 24,1 118,5 1 13,6 30,2 18,0 Szklary G6me I ch_lopskie 1100,0 1 m1eszane 100,0 18,0 

razem 100,0 14,4 1 56,4 44,5 1 4,0 1 4,0 1 9,6 3,2 8,4 3,4 4,0 1 16,0 1 68,0 1 4,0 2,1 6,4 4,3 2,5 8,4 17,6 0,8 Og6!em 1 chfopskie 1100,0 1 m1eszane 100,0 razem 100,0 

10,5 6,8 138,0 1 �:� 1 24,5 5,8 

1,8 7,0 5,2 1 10,0 1 10,0 1 50,9 1 23,7 11,0 6,0 11,5 9,0 10,6 7,4 25,5 14,2 
J esli nasz wyb6r wsi do badan traktowac jako reprezentacj El okreslo

nego wp!ywu uprzemyslowienia, to z punktu widzenia interes6w gospo
darki rolnej stwierdzamy ujemne zjawisko zmniejszamia siE: udzialu 
gospodarstw wiE:kszych na rzecz gospodarstw karlowatych. Z punktu wi
dzenia racjonalnej eksploatacj i ziemi przesuniE:cie to j est niekorzystne. 
Niestety, badana pr6bka jest stosunkowo mala, stqd tez poszczeg6lne gru
PY hektarowe nie 5q w niej wystarczaj11co reprezentowame, szczeg6lnie 
jesli chodzi o mniej liczne gospodarstwa czysto chlopskie. 

W badanych wsiach powiatu lubinskiego ankietami objE:to 1159 os6b 
w gospodarstwach indywidualnych, w tym 574 mE:zczyzn i 585 kobiet. 
Z og6lnej liczby 1159 os6b 461 os6b utrzymywalo siE: wylqcznie z pracy 
w gospodarstwie rolnym, w tym 215 mElzczyzn i 246 kobiet. W gospo
darstwach czysto ch!opskich ikobiety przewaza!y srednio rzecz biorqc nad 
mE:zczyznami liczebnie, i to ZaJr6wno w poszczeg6lnych wsiach, jak tez 
!11cznie. W gospodarstwach mieszanych natomiast liczebn11 przewagEl 
w rodzinach posiadali odpowiednio mE:zczyzni, przy czym przewaga ta 
rosnie w miarE: urbanizacji i uprzemyslowienia. Lqcznie z ludnosci11 
PGR-6w w Niemstowie i Szklarach G6rnych badania ankietowe objE:!y 
1453 osoby, w tym --i jak podano dla stanu bez PGR-6w - 461 os6b 
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utrzymywalo si� wy!qcznie z pracy w gospodarstwie rolr.ym indywi

dualnym. Przyhiczenie ludnosci PGR-6w zwiE:kszy!o bowiem jedynie 

liczbE: ludnosci o mieszanych zr6d!ach przychod6w. LiczbE: zbadanych 

os6b bez PGR-6w i !qcznie z nimi por6wnawczo oraz z podzia!em na p!ec 

podaje tab. 13. 

Tab. 13. Liczba ludnoSci w zbadanycb wsiacb powiatu lubi6skiego z podzialem 
na pleC poröwnawczo l�cznie z PGR-ami l bez PGR-öw w 1967 r. 

Wie$ 

Bez PGR-6w 
Zabice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

Razem 
L,lcznie z PGR-a mi 
:l:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

215 246 461 

56 69 125 
ll4 126 240 
45 51 96 

359 339 698 

71 70 141 
228 215 443 
210 198 408 

574 585 

127 139 
342 341 
255 249 

266 
593 
300 

ll59 

266 
683 
504 

Razem 1 215 1 246 1 461 1 509 1 483 1 992 1 724 1 729 l 1453 

Tab. 14. Procentowa struktura plci IudnoSci w zbadanych wsiacb 
powiatu lubi6.skiego poröwnawczo bez PGR-öw i l�cznie z PGR-ami w 1967 r. 

WieS chlopsk.ie mieszane razem 1 1 Typ gospodarshval 
m j k m k -m-� -k -�-

-- -- - - - - - - -� 

Bez PGR-6w 
i:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

Razem 
l.,icznie z PGR-ami 
:l:abice 
Niemst6w 
Szklary G6rne 

lmlmls�lml�l]1i�l�l]1 
46,6 53,4 100,0 51,4 48,6 100,0 49:5 50,5 100,0 

44,8 55,2 100,0 50,3 49,7 100,0 47,7 52,3 100,0 
47,5 52,5 100,0 51,5 48,5 100,0 50,1 49,9 100,0 
46,9 53,1 100,0 51,5 48,5 100,0 50,5 49,5 100,0 

Razem 1 46,6 1 53,4 l 100,0 1 51,3 1 48,7 l 100,0 1 49,8 1 50,2 l 100,0 
Z tab. 10 i 14 wynika, ze o ile przyh,czenie ludmosci PGR-6w wp!y

wa iW spos6b istotny na strukturE: badanych gospodarstw przy podziale 

na chlopskie i mieszane, o tyle wp!yw ten w zakresie struktury p!ci 

w rodzinie jest znikomy. 

J esli struktura badanej ludnosci pod wzgl�dem p!ci kszta!tuje siE: 
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w sposöb zblizony przy !iicznym rozpatrywaniu wszystkich wsi, a na,wet 
w =acznym stopniu w poszczegölnych wsiach, o tyle - jak wynika 
z tabeli - r6:i:nice wyst,:pujii przy podziale na rodziny czysto ch!opskie 
oraz mieszane. W rodzinach czysto ch!opskich przewazaj !! mianowicie licz
bowo kobiety, w rodzinach mieszanych natomiast m,;zczyzni. 

W gospodarstwach c h ! o p s k i c h w miar,: uprzemyslowienia wyra:i:
nie zmniejsza si,: wielkosc rodziny, gdyz srednio z 4,63 do 3,84 osoby. 
Drugii prawidlowosciii j est przewaga liczby kobiet nad liczbii m,:zczy,m, 
przy czym w miar,: uprzemyslowienia przewaga ta maleje, gdyz spaclla 
z 0,49 osoby srednio w Zabicach do 0,20 w Niemstowie i 0,24 osoby w 

Szklarach Gömych. Prawicllowosciii jest r6wnie:i: korelacja wyst,:pujiica 
mi,;dzy wielkosciii rodziny i wielkosciq gospodarstwa, przy czym im wies 
jest bardziej rolnicza, tym prawicllowosc ta jest wyra:i:niejsza. 

Gcspodarstwa m i e s z a n e charakteryzuj !! si,: wi,:kszii liczebnosciii 
rodziny w stosunku do gospodarstw czysto ch!opskich o 1-1,5 osoby. 
W tej grupie gospodarstw nie wyst,:puje r6wniez - jak to obserwowalis
my w gospodarstwach czysto ch!opskich - spadek wielkosci rodziny 
w miar,: uprzemys!owienia. Wr,:cz przeciwnie, w pierwszym okresie na
wet rodzina mieszana wzrasta, by nast,:pnie obni:i:yc si,: do poziomu niz
szego od wielkosci spotykanej w gospodarstwach czysto chlopskich. Byc 
moze, taki kierunek przeobrazen rodziny, nazwanej wsp6lnym mianem 
rodziny mieszanej, wynika ze wzrostu udzialu rodzin chlopo-robotniczych. 
Byc moze wi,:ksza dzietnosc rodzin mieszanych wynika poc2qtkowo ze 
wzrostu dochod6w rodziny, eo przyczynia si,: pocz,itkowo do rozszerzenia 
reprodukcji biologicznej. W nast,:pnym etapie rozszerzenie reprodukcji 
dotyczy innych problem6w, w tym m. in. wzrostu wyksztalcenia i kwali
fikacji zawodowych, wymagajiicych znacznych naklad6w inwestycyjnych 
rodziny. Ten kierunek przeobrazen inwestycyjnych rodziny zwi,izany jest 
z szerszym procesem przeksztalcen w swiadomosci przeobrazajiicej si<; 
rodziny wiejskiej, jej nawyk6w i potrzeb cywilizacyjnych. Jak wykazaly 
badania ankietowe, przewazajiicy odsetek rodzin mieszanych planowal 
w najbli:i:szym czasie dalsze zmiany, z emigracjii do miasta wh1cznie. 
Przeci<;tn,i wielkosc rodzin w zbadanych wsiach wecllug plci i typ6w ro
dziny przedstawia tab. 15 i wykres 3. 

Tab. 15. Przeci�tna wielkoSC rodziny w zbadanych wslach powiatu lnbitiskiego 

w 1967 r. 

Typ Zabice 1 Niemst6w 
r 1 

Szktary G6rne 1 Razem gospodarstwa m 1 k 1 ml k m 1 k 1 m I k 1 r 

Chlopskie 2,07 12,56 1 4,63 1 1 ,97 I 2,17 14,14 1 1,80 12,04 1 3,84 J 1,95 1 2,24 J 4,19 Mieszane 2,84 2,80 5,64 3,00 2,79 5,79 2,33 2,20 4,53 2,74 2,59 5,33 Razem 2,44 l 2,61 I 5,11 l 2,491 2,49 14,981 2,14 l 2.14 I 4,28 l 2,381 2,43 / 4,81 
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6 

Gospodarsfwa czysro c//fop:sK.1r: 

osOb 

iabice 

4,tH 2p1 2,56 

Niemsfdw Szklary U. 

k 
m-

>-

4,141,97 2,17 ?i,841,80 2,04 

Go_spodarsfwa mieszane 

iabice Niemsfdw 
..!_ 

m k k 
--

Szklary G. 

5,64 2,64 2,80 5,79 3,00 2,79 4,5� 2,�?i 2,20 

Wykres 3. Przeci�tna liczba os6b w rodzinie w badanych wsiach powiatu lubiri

skiego w 1967 r. 

Strukfura badrunych rodzin pod wzgl�dem udzialu w ruch obu plci 
l<sztaltowala si� nieco odmiennie w poszczeg6lnych grupach hektarowych. 
Og6lnie stwierdzono wyst�powanie prawidlowego zwü1zku mi�dzy wiel
kosciq rodziny i gospodarstwa, przy czym prawidlowosc ta jest tym 
wyrazniejsza, im bardziej rolniczy charakter posiada wies. 

Gospodarstwa c h I o p s k i e charakteryzuj e wspomniana zaleznosc 
wielkosci rodziny i gospodarstwa. W tym wzgl�dzie potwierdzalby si� 
wi�c znany poglqd W. Stysia 10_ Poza tym zaleznie od wielkosci gospo
darstwa r6iny byl procentowy udzial kobiet i m�iczyzn. Z powodu zbyt 
malej pr6bki nie moina jednak uchwycic zdecydowanej tendencji. W po
szczeg6lnych grupach hektarowych prawicllowosc zanika lub wyst�pujq 
znaczne waharua. 

W najbardziej rolruczej wsi Zabice w gospodarstwach do 5 ha srednio 
w rodzinie przewag� posiadali m�zczyzni, w gospodarstwach zas powyiej 
5 ha - kobiety. Razem znacznq sredniq przewag� mialy kobiety. W Nie
mstowie rrumo og6lnej przewagi kobiet w poszczeg61nych grupach hekta
rowych wyst�powala przemiennosc przewagi m�iczyzn i kobiet. Kobiety 
liczbowo dominowaly gl6wnie w gospodarstwach o 5-10 ha. W Szklarach 
natorruast przewaga kobiet wyst�powala wyraznie jedynie w grupie go-

10 W. S t  y S, Wsp6lzaleZnoSC rozwoju. rodziny chlopskiej i jej gospodarstwa, 

Wroclaw 1959. Nale:iy jedynie wzü\C pod uwag� r6:inie nieco rozumienie rodziny 

u Stysia i w niniejszym artykule (jako gospodarstwo domowe). 
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spodarstw o 7-10 ha. Lqcznie w trzech badanych wsiach w gospodar
stwach do 5 ha w zasadzie w rodzinach liczbowq dominacj� posiadali 
m�zczyzni lub tez wyst�powalo wyr6wnanie obu plci, w gospodarstwach 
zas o 5-10 ha przewazaly kobiety. Powyzej 10 ha znowu przewag� uzy
skiwali m�zczyzni. W swietle dotychczasowych badan trudno precyzyjnie 
scharakteryzowac przyczyny tego stanu rzeczy. 

Go s p o d a r  s t w a m i e s  z & n e nie charakteryzuje taka nawet pra
widlowosc, jak gospodarstwa chlopskie. Og6lnie rzecz biorqc, to rodzina 
mieszana w poszczeg6lnych wsiach byla o 1-1,5 osoby wi�ksza od rodzi
ny chlopskiej. W poszczeg6lnych grupach hektarowych brak jednak zdecy
dowanej prawidlowosci. Przede wszystkim ze wzrostem gospodarstwa nie 
wyst�puje r6wnolegly wzrost wielkosci rodziny. Mimo og6lnej tendencji 
wzrostowej waha111ia S'l bowiem dosc maczne. Nie wystiipi! r6wniez re
gularny prawidlowy spadek sredniej wielkosci rodziny mieszanej wraz 
ze wzrostem uprzemyslowienia. Przypuszczalnie pod wplywem uprze
myslowienia rodzina mieszana b�dzie wzrastac poczqtkowo do pewnego 
poziomu, by nast�pnie obnizyc SW'l wielkosc do poziomu nizszego anizeli 
w punkcie wyjsciowym. Wyrazniej wplyw wielkosci gospodarstwa na 
wielkosc rodziny wystiipi, j esli rozpa trywac lqcZl!lie grup� do 5 ha i po
wyzej 5 ha. Otoz w grupie do 5 ha przeci�tna wielkosc rodziny jest 
mniejsza �izeli w grupie powyzej 5 ha. Poza tym w obu grupach rodzina 
maleje, przy czym w grupie do 5 ha maleje z 5,9 osoby w Zabicach do 
5,1 osoby w Niemstowie i 4,6 osoby w Szklarach, .gdy w grupie powyzej 
5 ha spadek ten rozpoczyna si� od 7 os6b w Zabicach do 6,8 osoby w Nie
mstowie i 5,8 osoby w Szklarach. Szczeg6l:owo przeci�tnq liczb� os6b 
w rodzinach w poszczeg6lnych wsiach i grupach w zaleznosci od wielkosci 
uzytkowanego gospodarstwa rolnego przedstawia tab. 16 oraz wykres 4. 

Z przedstawionej analizy mozna wysnuc pewne wnioski natury prak
tycznej i postawic pewne hipotezy. W wyniku szybkiego uprzemyslowienia 
zmienia si� w pierwszym rz�dzie struktura rodzin na rzecz rodzin miesza
nych. Po pierwszym okresie wzrostu rodzina mieszana maleje, gdyz jej 
czlonkowie, a nawet cale rodziny, przenoszq si� w miar� mozliwosci do 
miast. Chcqc zapobiec silnej migracji ludnosci wiejskiej do miast nale
zaloby umozliwc wzrost arealu uzytkowanej ziemi. W ten bowiem spo
s6b zapobiegnie si� sztucznemu zmniejszaniu rodziny wiejskiej. Jak 
bowiem stwierdzono w badaniach, istnieje jeszcze dosc scisla korelacja 
mi�dzy wielkosci'l rodziny a wielkosci'l gospodarstwa, czyli wielkosci'l 
przychod6w. 

W gospodarstwach c h l o p s k i c h w poczqtkowym okresie uprzemy
slowienia r6sl udzial rodzin 1-osobowych, by 111ast�pnie zaniknqc. Sytu
acja ta wynikala prawd.opodobnie ze stabilizacji, czyli zakladania rodzin 
przez osoby ,samo1me. Z chwil'l podj�cia pracy zarobkowej osoby te prze-
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Tab. 16. Przecil:tna liczba osöb w g·ospodarstwie w zaleZnoSci !>d wielko.Sci 
uZytkowanego gospodarstwa we wsiach powiatu lubiiiskiego w 1967 r. 

�ies I Rodzaj 

chlopskie 
.11 
.0 mieszane � 

razem 
chlopskie 

� 
-� 

mieszane 
z 

razem 
chlopskie 

8 
•O 

0 

� mieszane 
� "' razem 

chlopsk.ie 
8 

� mieszane 
razem 

1 1 
Grupy wielkoSci gospodarstw rolnych w ha 

] razem 
I 

bezr. 
l 

0,10-10,50-
1
1,00-1

2,00-15,00-
1
7,00-

1
10,oo 

o.. 0,49 0,99 1,99 4 99 6 99 9 99 i wi,:cej 

1�1 
2,07 

1 
-

2,56 -
4,63 -

1�1 
2,84 

1 
-

2,80 -
5,64 -

1�1 
2,44 

1 
-

2,67 -
5,11 -

1�1 
1,97 

1 
-

2,17 -
4,14 -

1�1 
3,00 

1 
1,50 

2,79 3,00 
5,79 4,50 

1�1 
2,49 

1 
1,50 

2,49 2,00 

4,98 3,50 

1�1 
1,80 

1 
-

2,04 --, 

3,84 -

1�1 
2,33 

1 
1,76 

2,20 1,94 
4,53 3,70 

1�1 
2,14 

1 
1,76 

2,14 1,94 
4,28 3,70 

1�1 
1,95 

1 
-

2,24 -
4,19 -

1�1 
2,74 

1
1,71 

2,59 2,15 

5,33 3,86 

1�1 
2,38 

1 
1,71 

2,43 2,15 
4,81 3,86 

1 
-

1 -
-

1 
2,00 

1 3,67 
5,67 

1 
2,00 

1 3,67 
5,67 

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
-

1 -
-

1 
1,75 

1 2,50 
4,25 

1 
1,75 1 2,50 

4,25 

1 
-

1 -
-

1 
1,86 

1 3,00 

4,86 

-

1 
-

1 4
,00 

1 
1,33 

1
1,75

1 
2,45 - - 2,00 2,67 2,67 2,45 - - 6,00 4,00 4,42 4,90 

1,00 

1 
3,00 

1 
2,00 

1
4,00 

1
3,00 

1 
3,71 

2,00 2,80 1,33 5,00 3,00 2,86 
3,00 5,80 3,33 9,00 6,00 6,57 1,00 

1 
3,00 12,50 

1
2,00 1 2,00 2,80 1,50 3,25 

3,00 5,80 4,00 5,25 1 

0,67 

1
2,00 

1 
1,33 

1,00 1,00 1,33 

1,67 3,00 2,66 

3,33

1
2,00 

1
2,76 

3,00 2,67 2,06 
6,33 4,67 4,82 

2,00 

1
2,00 

1
2,27 

1,67 2,43 1,81 
3,67 4,43 4,08 

1 
1 
1 

1,00 

1 
1,00 

1
3,00 1 1,00 1,00 2,00 

2,00 2,00 5,00 

2,00 

1 
3,33 

1 
2,00 

1 1,89 3,00 3,00 

3,89 6,33 5,00 

1,25 

1 2,00 

3,25 

3,80 

1 3,00 

6,80 

2,67 

1 2,55 
5,22 

1,75 

1 1,50 

3,25 

3,67 

1 3,00 
6,67 

2,06 

1 
2,94 

2,75 2,61 
4,81 5,55 

2,04 

1 
2,71 

2,44 2,57 
4,48 5,28 

2,87 

1 
4,18 

2,73 3,82 
5,60 8,00 

2,33 

1 
3,36 

2,55 3,12 

4,88 6,48 1,76

1 
3,00 

2,30 2,00 

4,06 5,00 

3,50 

1 
-

1,50 -
5,00 -

1,90 

1 
2,75 

1 
2,33 

1 
2,90 

1
2,10 

1 
3,00 

1,80 2,50 2,67 2,40 2,14 2,00 
3,70 5,25 5,00 5,30 4,24 5,00 0,75

1 
1,50 

1 
1,73 

1 
1,45 

1 
1,89

1 
2,62 

1,00 1,00 1,45 2,00 2,45 2,50 

1,75 2,50 3,18 3,45 4,34 5,12 

2,14 

1 
2,64 

1 
2,59 

1 
3,75 

1 
3,00 

1
4,00 

2,14 2,79 2,05 3,17 2,57 3,44 
4,28 5,43 4,64 6,92 5,57 7,44 

1 l,86
1

1,83 1 2,50 

1 
2,30 

1 
2,65 

1 
2,22

1 
3,18 

3,00 1,89 2,56 1,85 2,61 2,48 2,89 
4,86 3,72 5,06 4,15 5,26 4,70 6,07 
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Gospodorstwo czysro chfopskit!' Gospodcrslwo rnieszone 

l 
bezr. do 0,50-1 2 3- 5- 7- 10- bf'Zr. do QSO-1- 2- 3- 5- 7- 10-

0:'9 0,99 1,99 2.99 �99 6,99 9.99 ho 0;',9 0,99 1.99 2.99 fo.99 6.99 �99 

-Wykres 4. Srednia wielkoSC rodziny w badanych wsiach powiatu lubi11skiego 

w 1967 r. w zalei:no§ci od wielkoSci gospodarstwa 

,chodzily do grupy rodzin mieszanych. Rodziny dwuosobowe posiadaly 
najwiE:kszy udzia! procentowy, gdy:i: 21,80/o, przy czym w miar� wp!ywu 

·.uprzemys!owienia wzrasta! on prawie czterokrotnie, gdy:i: z 7,4 do 28°/o. 

6ospodarsfwa c:rysfo chlopskie 

%50 40 30 20 10 

Lic.zb� 
osOb 

wrodzinif. 

7iw 

Vospodarslwa m1eszc1„c: 

20 30 

CJ iabice 

�Niemsfo'w 

� 5zkl;Jry6: 

40 50 % 

Wykres 5. Procentowa struktura rodzin wg liczby os6b w rodzinic 
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Tab. 17. Procentowa struktura rodziu pod wzgl�dem liczebnoSci rodziny 

w zbadanycb wsiach powiatu Jubillskiego w 1967 r. 

Typ 1 gospodarstwa 

Chlopskie 

Mieszane 

Og61em 

Typ 
rodziny 

1-osobowa 
2 -osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i wi<i;ksze 

·1-osobowa 
2-osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i Wi<i;ksze 

1-osobowa 
2-osobowa 
3-osobowa 
4-osobowa 
5-osobowa 
6-osobowa 
7-os. i wi<i;ksze 

Zabice 

3,7 l 
7,4 

14,8 

2S,9 

11,1 

18,S 

18,6 

-

8,0 

4,0 

16,0 

20,0 

12,0 

40,0 

1,9 

7,7 

9,6 

21,2 

15,4 

15,4 

28,8 

Wies 

Niemst6w I Szklary razem 

6,9 - 4,S 

2S,9 28,0 21,8 

13,8 20,0 IS,5 

8,6 8,0 12,7 

17,2 28,0 18,2 

10,3 16,0 13,6 

17,3 - 13,7 

- 8,9 3,0 

6,6 6,7 6,9 

4,9 11,I 6,9 

16,4 20,0 17,6 

18,0 28,9 22,1 

24,6 11,1 17,6 

29,S 13,3 2S,9 

3,3 5,7 3,7 

16,0 14,3 13,7 

9,4 14,3 10,8 

12,6 15,7 15,4 

17,6 28,6 20,3 

17,6 12,8 15,8 

23,5 8,6 20,3 
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Sredni udzial pozostalych typ6w rodzin by! <lose zblizony, stanowiqc okolo 
13-18°/o kazdy. R6sl przede wszystkim udzia! rodzim 3-osobowych, a ta!k
ze 5-osobowych. Spada! natomiast udzia! rodzin 4-osobowych, takze w za
.sadzie 6-osobowych, a przede wszystkim 7-osobowych i wi�kszych, kt6re 
w Szklarach zanik!y zupe!nie. Poza wi�c rodzinami 1-osobowymi pozo
sta!e grupy w zasadzie posiada!y zblizone udzia!y w og61'nej strukturze 
rodzin. 

Gospodarstwa m i e s z a n e nie mia!y juz tak prawid!owego rozkladu, 
jak gospodarstwa chlopskie. Znieksztalcenie krzywej normalnego rozk!adu 
swiadczy, ze w tym typie gospodarstw mamy do czynienia z silnymi 
procesami przeobrazer\. spolec=o-ekonomicznych. Zanik rodzin 1-osobo
wych w grupie gospodarstw czysto ch!opskich spowodowa!, ze pojawily 
si� one w grupie gospodarstw mieszanych. W miar� wp!ywu uprzemyslo
wienia spada! procentowy udzia! rodzin 2-osobowych, a r6sl udzia! ro
dzin 3- oraz 4-osobowych. Rodziny 5- i 6-osobowe obrazujq zapewne 
wplywy przemian. Brak w nich zdecydowanych tendencji, gdyz obok 
spadk6w S'! tez wzrosty. Dopiero rodziny 7-osobowe i wi�ksze zdecydo-
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wanie ust�puj,i rniejsca rodzinom mniejszym, ulegaj,ic systematycmemu 
zmniej szaniu. 

Ujmuj,ic sumarycznie struktur� rodzin w badanych wsiach stwierdza
my, ze jest cma podobna do struktury wyst�puj,icej oddzielnie w gru
pie rodzin chlopskich i mieszanych. W silnie uprzemys!awianym powiecie 
lubinskim r6sl udzial rodzin 1-osobowych i 2-osobowych. Rodziny 3-6-
-osobowe wykazywaly udzialy w wysokosci 10-20%. R6wniez 200/o po
siadaly rodzi'Ily 7-osobowe i wi�ksze, chociaz naleialoby oczekiwac spad
ku udzialu tej grupy rodzin. Gdybysmy jednak t� ostatni,i grup� rozdzie
lili na rodziny 7-, 8-, 9- i 10-osobowe, to okazaloby si�, ze struktura 
wszystkich zbadanych rodzin dalaby nam krzyw,i bardzo zblizon,i do
krzywej normalnego rozkladu z rodzin,i 5-osobow,i jalko najliczniejsz,i. 
Szczeg61owe dane dotyc24ce strulktury rodzin w zbadanych wsiach po
wiatu lubinskiego pod wzgl�dem liczebnosci rodziny przedstawia tab. 17 

oraz wykres 5. 

Powiat lubinski o slabych glebach ma wsie stosunkowo male tak pod 
wzgl�dem liczby ludnosci, jak tez liczby gospodarstw. W latach 1960-
1967 w skali powiatu umocnieniu w procentowej strukturze ulegly go

spodarstwa o powierzchni 7�10 ha. 
Udzial ludnosci utrzymuj11cej si� wyl,icznie z pracy poza rolnictwem 

wzr6sl w latach 1960-1966 z 15,7 do 20,3°/o. Poza tym ·z pracy w rol
nictwie i stale poza rolnictwem utrzymywalo si� w powiecie okolo 18,5"/� 
ludnosci. Z niezarobkowych zr6del utrzymywalo si� jedynie 1,8•/o lud
nosci. W stosunku do lat poprzednich nast,ipily zmiany w og6lnej struk
turze uzytkowania ziemi i w strukturze uzytkowania ziemi przez po
szczeg6lne typy wlasnosci. Nieznac2Jne zmiany dotycz,i struktury zasie
w6w. W zakresie hodowli nast,ipilo korzystne zmniejszenie si� poglowia 
lkcmi, szczeg6lnie w gospodarstwach do 5 ha. Poglowie bydla wzroslo 
gl6wnie w zakresie sztuk rzeznych, przy .nieznacznym tylko wzroscie licz
by kr6w. Korzystna poprawa nast,ipila r6wniez w zakresie obsady inwen
tarza na 100 ha uiytk6w rolnych. 

Trzy zbadane wsie stanowi11 nieco ponad 40/o wsi powiatu, gdy zbadana 
ludnosc okolo 60/o ludnosci wiejskiej powiatu. Przy podziale zbadanych 
gospodarstw na czysto chlopskie i mieszane stwierdzcmo, ie pod wplywem 
uprzemyslo,wienia wzr6sl udzial gospodarstw rnieszanych w og6lnej licz
bie gospodarstw z 48,1 do 790/o. W miar� uprzemyslowienia w gospodar
stwach mieszanych najwi�kszy odsetek gospodarstw przesuwal si� w kie
runku gospodarstw bezrolnych. Wyst,ipilo tei ujemne zjawisko zmniejsza
nia si� udzialu gospodarstw najwi�kszych (ponad 10 ha) na rzecz gospo
darstw najmniejszych (0,1-0,49 ha). Sugeruje to potrzeb� racjona1nego 
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wplywu czynnik6w egzogenicznych na popraw,: struktury gospoclarstw 
indywidualnych w powiecie. Wplyw ten winien zabezpieczyc wzrost pro
dukcji globalnej i towarowosci produ!kcji gospodarstw indywidualnych 
poprzez wzrost arealu gospodarstw przy zabezpieczeniu interes6w eko
nomicznych rolnik6w. 

Istotne r6znice wyst.1pily w obu typach gospodarstw w zakresie struk
tury plci. W rodzinach czysto chlopskich przewazaly mianowicie liczbowo 
kobiety, gdy w rodzinach mieszanych m,:zczyzni, przy czym w miar,: 
wplywu uprzemys!owienia rosla liczbowa przewaga m,:zczyzn w rodzinach 
mieszanych. W poszczeg6lnych grupach hektarowych rozpatrywanych 
odpzielnie prawidlowosc ta nie zawsze juz wyst,:powala. Wielkosc mdziny 
wiejskiej zalezala r6wniez od wielkosci uzytkowanego gospodarstwa rol
nego, rosla bowiem wraz ze wzrostem gospodarstwa. 

W grupie rodzin czysto chlopskich n·ajwi,:kszy udzial mia!y rodziny 
2-osobowe. Poza rodzinami 1-osobowymi pozostale grupy rodzin wyst,:
powaly w udziale 13-180/o. W gospodarstwach mieszanych nie wyst,:po
wa!a juz taka prawidlowosc. W miar,: uprzemyslowienia spada! w nich 
udzia! rodzin 2-osobo,wych na rzecz rodzin 3- i 4-osobowych, oo swiad
,czy o stabilizacji tego typu rodzin mieszanych. Zmiany w strukturze 
rodzin pod wp!ywem uprzemyslowienia dokonywa!y si,: wi,:c przede 
wszystkim w rodzinach mieszanych. Ich zas wzrost bezwzgl,:dny, jak tez 
procentowy wplywac musi na zmiany w strukturze zakup6w d6br kon
.sumpcyjny,ch. W zakresie zas warsztatu produkcyjnego zmiany te wy
wo!uj'! okreslone przeobrazenia struktury gospodarstw, struktury upraw 
oraz udzialu produkcji rosli'I'lllej i zwierz,:cej w og61nej produkcj i gospo
<larstw indywidualnych. Przeobrazenia wi,:c w rodzinie w ostatecznym 
rachunku decyduj'! o przyszlej strukturze naszej gospodarki, stqd tez 
muszq byc brane pod uwag,: przy planowaniu produkcji i konsumpcji. 

UMGESTALTUNGEN IN DER LANDWffiTSCHAFT UND IN DER 

BAUERNFAMILIE IM STARK INDUSTRL\LISIERTEN KREIS LUßIN IM LICHTE 

DER UNTERSUCHUNGEN AUS DEM JAHRE 1967 

Die rasche Industrialisierung verändert, besonders in rückständigen Gegenden, 

<iie bisherige gesellschaftliche, berufliche und ökonomische Struktur auf dem 

Lande. Der Artikel befasst sich mit den Veränderungen in der ländlichen Gemein

schaft des Kreises Lubin, die durch die Lokalisierung einer grossen Investition 

{Kupfergrube bei Lubin und Polkowfoe) hervorgerufen worden sind. 

Eingehenden Untersuchungen wurden drei Dörfer unterzogen, die sich in 

unterschiedlicher Entf-ernung von Lubin befinden und somit auch verschiedenen 

Einfluss der Industrialisierung aufweisen. Die Dörfer wurden zielbewusst gewählt. 

Die untersuchten Wirtschaften wurden in zwei Gruppen gegliedert: reine Bauern-
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wirtscha!ten, wo niemand ausserhalb der Landwirtschaft beschäftigt war und 

gemischte Wirtschaften, wo mindestens eine Person seit einem Jahr ständig aus

serhalb der Landwirtschaft erwerbstätig war. Ausserdem wurden die Wirtschaften 

in jeder der genannten Gruppen ihrer Grösse nach eingeordnet. Insgesamt wurden 

in den drei Dörfern 310 Bauernwirtschaften sowie 1453 Personen durch die Rund

frage umfasst. 

Der Artikel enthält eingehende Daten, die den Einfluss der Industrialisierung 

auf die Dorfbevölkerung des Kreises Lubin illustrieren. 




