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Wstęp 

Perspektywa badawcza aktywności społecznej mieszkańców wsi była wy-
znaczana m.in. przez zmiany i procesy społeczne i gospodarcze zachodzące na 
obszarach wiejskich. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, industrializacja 
i urbanizacja gruntownie przeobraziły wieś polską. Pojawiły się nowe formy 
współdziałania gromadzkiego na rzecz tworzenia wartości zbiorowych. Rozwo-
jowi tego współdziałania towarzyszyły procesy przełamywania izolacji wsi oraz 
uobywatelniania się chłopów, którzy stawali się współgospodarzami swojej wsi 
i swego kraju (Biernacka 1962: 228).

Badacze działań zbiorowych mieszkańców wsi ukazywali, jak dawne for-
my integrowania wsi i jej mieszkańców ulegały zmianom, a ogniska i ośrodki 
integracji (tzn. kościół, dwór, karczma) traciły na znaczeniu i były uzupełniane 
lub zastępowane przez nowe struktury integracyjne: instytucje administracyjne, 
organizacje, samorządy rolnicze i spółdzielcze. Badano, jak zmieniała się spo-
łeczna organizacja wsi zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społeczno-
-kulturowym (Turowski 1949: 11, 16).

Przed drugą wojną światową proces demokratyzacji życia społecznego dyk-
tował możliwości i zasady funkcjonowania instytucji i organizacji we wsi, a tym 
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samym wpływał na aktywność społeczną jej mieszkańców. Obecność instytucji 
i organizacji, rodzaj i charakter ich działań determinowały zaangażowanie spo-
łeczne środowisk wiejskich. Procesy ich otwierania się na szersze społeczności, 
włączanie ich w ogólnospołeczne struktury narodu i państwa wpływały na obec-
ność i funkcjonowanie instytucji i organizacji w środowisku wiejskim (Wierzbic-
ki 1963: 5, 219, 231).

Wraz z pojawieniem się nowych instytucji społecznych i gospodarczych 
na wsi formowały się nowe funkcje, zadania i kształt współpracy oraz działań 
zbiorowych. Proces dokonujących się przeobrażeń ściśle wiązał się ze wzrostem 
aktywności mieszkańców. Nowe instytucje i organizacje wyznaczały nowe role 
społeczne dla aktywistów oraz zadania, cele i formy współpracy (Biernacka 1962: 
126). Miejsce dawnych autorytetów osobowych: księdza, sołtysa, najstarszego 
w rodzinie, zajmują autorytety nowe, najczęściej specjalistyczne (Markowska 
1976: 172).

Gospodarstwa wiejskie z samowystarczalnych i wielofunkcyjnych zmieniły 
się w dochodowe, o zawężonej produkcji. Dywersyfi kacja struktury społeczno-
-zawodowej wsi przyniosła zróżnicowanie potrzeb mieszkańców, ale i zróżnico-
wanie ról, wzorów i wzorców działań zbiorowych i osobowych (Gałęski 1963: 
62–65, 142–144). Autorytet chłopa został zastąpiony przez wzór osobowy rolni-
ka fachowca, który ze względu na specjalizację gospodarstwa został włączony 
w ogólnopaństwowe struktury organizacyjne. Wieś przestała być środowiskiem 
homogenicznym (Turowski 1949: 104).

Po drugiej wojnie światowej nastąpił znaczny wzrost liczebny kategorii 
chłopów-robotników i nastąpiła intensywna migracja ze wsi do miast i na Zie-
mie Odzyskane. Inną ważną przyczyną zmian stosunków społecznych we wsi 
była polityka społeczno-gospodarcza państwa, która uprzywilejowała gospodar-
stwa małe i średnie (Wierzbicki 1963: 225–226). Ponadto gospodarstwa chłop-
skie traciły resztki swej samowystarczalności, a w kulturze wsi coraz bardziej 
były obecne elementy miejskie. Wraz z tymi zmianami uległy modyfi kacji formy 
i zasady współżycia i współpracy gospodarczej oraz współdziałania mieszkań-
ców (Biernacka 1962: 223).

Socjalistyczna polityka państwa spowodowała, iż ludność wiejska traciła 
instytucjonalne możliwości efektywnego oddziaływania na własne otoczenie za 
pośrednictwem organizacji działających w gminie. Kółka rolnicze, spółdziel-
czość wiejska, związki i zrzeszenia branżowe zostały zetatyzowane, poddane ad-
ministracyjnej kontroli państwa oraz zbiurokratyzowane. W 1950 roku de facto 
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został zlikwidowany samorząd terytorialny, który formalnie połączono z podzia-
łem terytorialnym i administracją państwową (DzU nr 16 z 1990 r., poz. 95).

Diametralne zmiany w funkcjonowaniu i organizacji życia społecznego wsi 
nastąpiły po roku 1989. Transformacja systemowa oraz reforma administracyjna 
i restytucja samorządu terytorialnego w 1990 roku zmieniły struktury lokalne wsi 
(DzU nr 16 z 1990 r., poz. 95). Na poziomie gmin i powiatów powstały lokalne 
wspólnoty samorządowe, które posiadały osobowość prawną i wykonywały za-
dania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (DzU nr 91 
z 1998 r., poz. 578). Społeczności lokalne na nowo stały się samodzielnymi pod-
miotami samorządowymi, które mogły swobodnie tworzyć ramy i kształtować 
warunki do rozwijania się lokalnych organizacji i stowarzyszeń.

Działalność tradycyjnych organizacji wiejskich pełniących w społeczno-
ściach rolę więziotwórczą została uzupełniona przez organizacje obywatelskie 
zakładane od 1989 roku. Nastawione na pragmatyczne i konkretne cele, na sku-
teczność i efektywność swoich działań, stały się elementem przekształcającym 
społeczności wiejskie (Fedyszak-Radziejowska 2002: 265). 

W polskiej literaturze socjologicznej geneza badań nad aktywnością spo-
łeczną mieszkańców wsi sięga początku XX wieku. Największe znaczenie miały 
dzieła Władysława Grabskiego (Korab 2004), Franciszka Bujaka (Bujak 1901), 
Zofi i Daszyńskiej-Golińskiej (Daszyńska-Golińska 1906), Wiktora Bronikow-
skiego (Bronikowski 1934), Wacława Karczewskiego (Karczewski 1937) i Jó-
zefa Chałasińskiego (Chałasiński 1938). Jednak rozwój badań nad aktywnością 
społeczną mieszkańców wsi przypada głównie na lata 60. XX wieku. 

W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze publikacje 
odnoszące się do systemu społeczno-kulturowego wsi: opracowania syntetycz-
ne, monografi e wieloproblemowe oraz badania poświęcone w całości lub czę-
ści aktywności społecznej mieszkańców wsi lub jej wybranym aspektom, tzn. 
działalności w organizacjach, instytucjach, pełnienia funkcji z wyboru, wzorów 
i wzorców działaczy lokalnych, a także prace o uwarunkowaniach aktywności 
społecznej oraz o czynnikach sprzyjających i utrudniających podejmowanie dzia-
łań społecznych.

Autorka skoncentrowała się na przedstawieniu instytucjonalnej aktywno-
ści społecznej mieszkańców wsi, rozumianej jako działalność w życiu organi-
zacji społecznych, gospodarczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. 
Najbardziej wymierną formą udziału jednostki w aktywności społecznej jest jej 
przynależność organizacyjna oraz działania podejmowane w ramach określonych 



70 Katarzyna Surowiec

struktur. Poziom zaangażowania społecznego jednostki wyznaczają wszelkie jej 
działania na poziomie struktur instytucjonalnych, w mniejszym lub większym 
stopniu wyznaczane przez role i funkcje, jakie w nich pełni.

Aktywność społeczna obejmuje zarówno działania jednostkowe, jak i zbio-
rowe, jednorazowe i regularne, spontaniczne i planowane. Ponadto badania empi-
ryczne aktywności społecznej są zawsze poszukiwaniem czynników i elementów 
struktury społecznej, sprzyjających i utrudniających podejmowanie aktywności.

1. System społeczno-kulturowy wsi

W latach 1937–1938 Kazimiera Zawistowicz-Adamska przeprowadziła ba-
dania nad emigracją mieszkańców wsi Zaborów. W monografi i zarysowała bar-
dzo dokładny obraz życia społeczno-kulturalnego mieszkańców, które skupiało 
się wokół domu ludowego, szkoły, parafi i, samorządu oraz organizacji. Akcent 
został położony na reemigrantów, którzy często byli głównymi aktorami życia 
społecznego i samorządowego wsi. Analiza struktur organizacyjnych Zaborowa 
obejmowała m.in.: partie polityczne, spółdzielnie oraz organizacje i stowarzysze-
nia, w tym religijne (Zawistowicz-Adamska 1958: 312 [1948]).

Maria Wieruszewska w ponownej monografi i Zaborowa analizuje funkcje 
społeczności lokalnej oraz ich przemiany. W pierwszym okresie badań Zaborów 
był wsią autonomiczną i wielofunkcyjną. Poza funkcjami tradycyjnymi pełnił 
także funkcje usługowe i administracyjne. Pod wpływem instytucjonalizacji, 
urbanizacji i otwarcia się na struktury ponadlokalne Zaborów stał się wsią jed-
nofunkcyjną; pozostałe funkcje przejęło bowiem miasto (Wieruszewska 1978: 
145).

W porównaniu z pierwszym okresem badań osłabieniu uległa integracja 
kulturowa i normatywna wsi. Pojawiły się nowe formy i wzory integracji na 
poziomie działań zbiorowych, nowe formy aktywności i realizacji wspólnych 
celów i potrzeb. Przekształcenia w zakresie więzi społecznej ściśle wiązały się 
z uczestnictwem mieszkańców w życiu społecznym wsi. W badaniu aktywności 
społeczno-kulturalnej i jej uwarunkowań istotne okazały się normy współżycia, 
określające zasady i cele pracy społecznej oraz wzory osobowe aktywistów spo-
łecznych (Wieruszewska 1978: 82, 145, 147, 149).

Jedną z pierwszych powojennych monografi i wsi podmiejskiej opracował 
Jan Turowski na przykładzie Nasutowa. Jego badania pokazały, jak procesy urba-
nizacji wsi doprowadziły do kryzysu jej organizacji społecznej. Zracjonalizowane 
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i celowościowe instytucje, jakie pojawiły się we wsi, były tworami krótkotrwa-
łymi, z góry skazanymi na niepowodzenie w swych działaniach. Rozszerzający 
się wachlarz potrzeb mieszkańcy zaspokajali indywidualnie, a nie zbiorowo, ze 
względu na bliskość przestrzenną miasta.

Ograniczone możliwości funkcjonowania i rozwoju instytucji, organizacji 
i zrzeszeń przekładały się na niewielkie zaangażowanie mieszkańców w życie ich 
społeczności. Wieś podmiejska pozostała zdezorganizowana i rozbita na pozio-
mie instytucjonalnym. Bliskość przestrzenna miasta okazała się najważniejszym 
czynnikiem hamującym aktywność mieszkańców i rozwój struktur organizacyj-
nych (Turowski 1949: 158–159, 176–177).

W kolejnych badaniach Jan Turowski (1964) pokazał, jak zmieniają się in-
stytucjonalne wzory działań zespołowych wsi pod wpływem zakładu przemy-
słowego w Milejowie. Powstanie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywne-
go zapewniało rolnikom rynek zbytu na artykuły rolne. Zawiązywały się nowe 
stowarzyszenia rolnicze o jasno określonych celach branżowych, a dotychczas 
działające zmieniały charakter działalności i dostosowywały ją do potrzeb rol-
ników. Pod wpływem zakładu przemysłowego nastąpiła dywersyfi kacja struktu-
ry zawodowej obszarów wiejskich. Wraz z nią różnicowały się wzory działaczy 
i miejscowych autorytetów. Jednakże procesy wyłaniania liderów były zbyt 
powolne, by nadążyć za przemianami i potrzebami wsi. Drenowanie obszarów 
przyzakładowych z pracowników oraz tworzenie więzi formalnych w miejscu 
pracy w miejsce więzi sąsiedzkich nie sprzyjało aktywnej i sprawnej działalności 
organizacji. Milejów okazał się przykładem negatywnego wpływu industriali-
zacji na poziom aktywności społecznej mieszkańców wsi uprzemysławianych 
(Turowski 1964: 63, 198, 200). 

Dyzma Gałaj w badaniach z roku 1960 ukazał, jak na tle ogólnych przemian 
w gospodarce narodowej i w strukturze społeczeństwa polskiego zmienia się 
funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Głównym problemem badawczym była 
aktywność społeczno-ekonomiczna ludności rolniczej w Bocheniu i Mystkowi-
cach – wsiach powiatu łowickiego. Ponadto badania obejmowały zagadnienie 
autorytetów społecznych wsi, motywy, metody i kierunki ich pracy (Gałaj 1961: 
6). Najbardziej aktywną kategorią mieszkańców okazali się przodujący rolnicy. 
W zdecydowanej większości (71%) aktywnie pracowali w organizacjach i pełnili 
w nich znaczące funkcje. Wyrazem aktywnych postaw rolników było przekona-
nie, że są oni zdolni realizować wspólne cele własnymi siłami lub poprzez lokal-
ne struktury organizacyjne, tzn. kółka rolnicze, spółdzielnie czy komitety spo-



72 Katarzyna Surowiec

łeczne. Środowisko społeczne wsi skutecznie aktywizowały oddolne inicjatywy 
chłopów oraz ich działalność w organizacjach (Gałaj 1961: 166, 209, 225–226).

Nowe ujęcie przemian zachodzących w społecznościach wiejskich i w rol-
nictwie stanowią powtórne badania wsi Bocheń przeprowadzone przez Dyzmę 
Gałaja w latach 90. XX wieku. W każdym obszarze działań aktywność społeczna 
mieszkańców była znacznie niższa niż podczas pierwszych jego badań. Trady-
cyjne organizacje społeczne, gospodarcze i kulturalne, pomimo że miały wielu 
członków, nie odgrywały większej roli w życiu wsi. Ich działalność była mało 
znacząca, a mieszkańcy w zdecydowanej większości nie podejmowali przedsię-
wzięć społecznych. Na przykładzie Bochenia uwidocznił się proces wygasania 
etosu przywódcy wiejskiego. Dobry gospodarz-rolnik przestał być nie tylko wzo-
rem i autorytetem do naśladowania, ale także pionierem nowych działań, inicja-
tyw i zachowań (Gałaj 1996: 293–294, 300). Praca dla dobra wspólnego i peł-
nienie ważnych funkcji we wsi lub gminie przestały być wyznacznikiem zdoby-
wania zaufania, poparcia i autorytetu wśród innych. Mieszkańców w większości 
cechowały postawy egoistyczne i bierne. Wyniki badań w Bocheniu wskazują, 
że wygasła naturalna hierarchia ról społecznych i autorytetów ludzi przedsię-
biorczych, o wyższym poziomie wykształcenia i ofi arnych na rzecz społecznego 
środowiska. Kontakty mieszkańców z gminą, jej instytucjami i organizacjami, 
miały charakter wyłącznie rzeczowy i urzędowy (Gałaj 1996: 300).

Całościowym opracowaniem życia społeczności wiejskiej jest monogra-
fi a Zbigniewa T. Wierzbickiego, który badał przemiany społeczne wsi Żmiąca. 
Pierwsze badania monografi czne przeprowadził tam Franciszek Bujak (1903). 
Opisał on początki rozwoju aktywności zorganizowanej w tej społeczności. Po-
trzeby gospodarzy wyznaczały wspólne inicjatywy i działania mieszkańców. 
Nowe instytucje, jakie wchodziły wówczas na wieś, musiały być przydatne, dla-
tego w pierwszej kolejności powstawały organizacje gospodarcze, spółdzielcze 
i pożyczkowe. W Żmiącej pojawiły się pierwsze usługi oraz zajęcia pozarolnicze 
(sukiennictwo, tkactwo). Postępowały procesy gospodarczego i obywatelskiego 
usamodzielniania się chłopów. Podobne zagadnienia podejmował Franciszek 
Bujak (1901) w monografi i wsi Maszkienice. Problematyka badań Zbigniewa 
T. Wierzbickiego obejmowała proces wchodzenia mieszkańców Żmiącej do spo-
łeczności narodowej. Badania pokazały, jak zmiana wachlarza organizacji działa-
jących na wsi zmieniała oblicze aktywności społeczno-ideowej jej mieszkańców. 
Instytucje i organizacje, jakie funkcjonowały przed wojną, działały po wojnie 
w skrajnie odmiennych warunkach, odwrotnych do procesów demokratyzacji. 
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Powodowało to wzrost poczucia alienacji mieszkańców wobec instytucji lokal-
nych i organizacji niebędących ich autentycznymi przedstawicielami. Był to 
główny czynnik obniżający zaangażowanie mieszkańców w życie wsi. Charakter 
i rodzaj instytucji oraz organizacji działających na wsi w okresie PRL spowodo-
wały zmianę wzorów i schematów ról aktorów społecznych (Wierzbicki 1963: 
221, 231). 

Monografi a wsi Łysa Góra autorstwa Franciszka Wiktora Mleczki (1964) 
jest w całości poświęcona aktywności społecznej i zawodowej jej mieszkańców. 
Poprzez badania empiryczne autor wyróżnił aktywność zadaniową oraz aktyw-
ność organizacyjną. Aktywność zadaniowa obejmowała działania mające na celu 
realizację określonych przedsięwzięć, służyła bezpośrednio polepszaniu wa-
runków życia. Natomiast aktywność organizacyjna zawierała się w działaniach 
ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy, umiejętności i lepszego rozumienia 
procesów społecznych. Działania takie pośrednio wpływały na jakość życia 
mieszkańców wsi (Mleczko 1964: 36–47). Monografi a Łysej Góry stanowi stu-
dium organizowania się mieszkańców wsi dla realizowania zamierzonych celów 
i zaspokajania potrzeb w sferze zawodowej i społecznej. Jej autor wykazał ko-
nieczność dostosowania zadań i celów realizowanych przez instytucje do potrzeb 
i celów mieszkańców. Ponadto podkreślał złożoność czynników i warunków 
wpływających na zaangażowanie mieszkańców. Do najważniejszych zaliczył 
cechy osobiste, sytuację rodzinną, kondycję ekonomiczną gospodarstwa, grupy 
współpracy oraz warunki ekologiczne i ogólnospołecznościowe (Mleczko 1964: 
36, 147, 196, 206).

O początkach polskiego ruchu stowarzyszeniowego pisał Andrzej Bukow-
ski na przykładzie Piaseczna. Przedstawił rozwój działalności zorganizowanej 
i wzajemnej pomocy realizowanej przez kółka rolnicze i organizacje rzemieśl-
nicze. Szeroka działalność kółek wychodziła naprzeciw licznym i coraz bardziej 
zróżnicowanym potrzebom chłopów. Rozwój kółek rolniczych, kas pożyczko-
wych, towarzystw, szkółek, czasopism, zmieniał biernego i zacofanego chłopa 
w światłego gospodarza, który kształtował nie tylko swój byt, ale również otocze-
nie bliższe i dalsze. Piaseczno było przykładem aktywności społecznej mieszkań-
ców, ich łączenia się dla wspólnych celów oraz przekazywania wzorów działań 
zbiorowych dla okolicznych społeczności (Bukowski 1967: 89, 91, 95). 

Wpływ urbanizacji wsi na jej życie organizacyjne ukazała Danuta Dobro-
wolska na przykładzie podkrakowskiego Chełmu. Zadania i cele organizacji 
wiejskich okazały się tam bardzo wszechstronne, pełniły bowiem funkcje gospo-
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darcze, kulturalne, oświatowe i rozrywkowe. Podtrzymywały tradycje ludowe 
i oddziaływały wychowawczo na młodzież. Wychowywały do życia we wspól-
nocie i dla wspólnoty, zakorzeniały w niej jednostkę i dawały poczucie bycia 
u siebie (Dobrowolska 1968: 171, 179). Stowarzyszenia były ważnym czynni-
kiem integrującym mieszkańców wsi i zespalającym ich działalność dla reali-
zowania wspólnych celów. Wraz ze szkołą integrowały wieś z szerszą płasz-
czyzną ponadwioskową oraz ze społeczeństwem państwowym, narodowym 
i klasowym. Jednakże postępująca urbanizacja osady, podejmowanie pracy za-
wodowej w mieście oraz uczęszczanie młodzieży do szkół miejskich osłabiły 
intensywność życia organizacyjnego Chełmu (Dobrowolska 1968: 174, 179).

Badania Władysława Kwaśniewicza w Świątnikach Górnych, dawnej wsi 
służebnej, stanowią analizę wpływu wiejskiej wytwórczości rzemieślniczej na 
lokalne życie społeczno-gospodarcze, urbanizację i industrializację. Zajęcia po-
zarolnicze chłopów przełamywały izolację wsi, włączały ich w szersze struktury 
państwowe, m.in. poprzez instytucje gospodarcze typu spółdzielczego. Cechy 
rzemieślnicze wyznaczały kanony współżycia zbiorowego, w tym działań zbio-
rowych. Wsie urbanizowały się poprzez technologiczną i organizacyjną moder-
nizację produkcji (Kwaśniewicz 1970: 9–11). Pozarolnicze źródła dochodów 
poszerzały zakres usług rzemieślniczych i handlowych. Uprzemysławianiu się 
Świątnik Górnych towarzyszył proces ich urbanizacji. Postępowała instytucjo-
nalizacja życia zbiorowego. Zmiany w strukturze zawodowej badanej wsi po-
wodowały defi niowanie się jej mieszkańców w kategoriach przynależności do 
ponadlokalnych kategorii społecznych (Kwaśniewicz 1970: 79, 206, 215, 223).

Badania Jacka Wodza nad Pleszowem są przykładem analizy społecznych 
skutków procesu industrializacji wsi, połączonej z wywłaszczeniem gruntów. 
Wywłaszczenie spowodowało powszechne odejście od uprawy roli oraz koniecz-
ność przystosowania się do nowych warunków bytu i zmianę stylów życia. Akcje 
wywłaszczenia pogłębiły rozpad dawnych więzi społecznych i przerwały trady-
cje współdziałania. W nowych warunkach życia kształtowały się nowe aspiracje, 
kryteria ocen, a w konsekwencji nowe defi nicje ról społecznych jednostek (Wódz 
1971: 22, 50).

Monografi czne badania nad autorytetami wiejskimi przeprowadził Stefan 
Dziabała. Najważniejszym źródłem autorytetu na wsi okazało się społeczni-
kostwo. Autorytetem najczęściej cieszyli się działacze społeczni zaangażowa-
ni w życie wsi, wyróżniający się aktywną postawą, wzorowo wywiązujący się 
z nałożonych obowiązków społecznych i wykazujący inicjatywę. Społecznikami 
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byli zarówno rolnicy, jak i przedstawiciele zawodów nierolniczych, jako funk-
cjonariusze wiejskich instytucji i organizacji. Kształtowanie się autorytetów było 
ściśle związane z funkcjonowaniem wiejskich instytucji i zrzeszeń celowych. 
Społecznikostwo realizowało się głównie poprzez pełnienie funkcji społecznych 
(Dziabała 1973: 226, 289, 295–296).

Całościowym opracowaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi jest 
praca Barbary Urgacz. Przedmiotem jej badań były różne formy aktywności 
społecznej, funkcje i role instytucji, organizacji i autorytetów w aktywizowaniu 
środowisk lokalnych. Z aktywnością społeczną skorelowano różne uwarunko-
wania strukturalne, tzn.: zróżnicowanie zawodowe wsi, wykształcenie mieszkań-
ców, posiadanie gospodarstwa i jego wielkość oraz płeć i wiek mieszkańców. 
Ponadto uwzględniono strukturę przestrzenną wsi, zróżnicowanie społeczno-kul-
turowe, zasiedziałość mieszkańców w danej wsi, stan rodziny oraz odległości 
kulturowe pomiędzy ludnością stałą a napływową (Urgacz 1978: 26–27, 45–46). 
Opracowanie poruszało kwestię przekładania się formalnej przynależności orga-
nizacyjnej na aktywne działania społeczne. Te z kolei były najbardziej powiązane 
ze stylem życia i rolami społecznymi mieszkańców wsi. Barbara Urgacz wy-
różniła trzy typy ogólne aktywności społecznej mieszkańców wsi: gospodarczo-
-produkcyjny, syntoniczny oraz społecznikowski. Typ społecznikowski odnosił 
się do sformalizowanych, zinstytucjonalizowanych form aktywności społecznej. 
Według autorki jako jedyny posiada gwarancje kulturowe i formalne dalszego 
trwania oraz rozwoju (Urgacz 1978: 52–53, 146–148).

2. Wybrane aspekty aktywności społecznej 

Bogusław Gałęski ukazał na tle ogólnopolskich badań nad strukturą za-
wodową mieszkańców wsi postępującą instytucjonalizację życia społecznego 
– przybliżył zjawisko „etatowych działaczy”, którzy pojawiają się na terenach 
wiejskich w wyniku przekształcania się ruchów społecznych w instytucje. Po-
ruszył również zagadnienia spółdzielczości wiejskiej. Jej rozwój wiąże się 
z nabywaniem cech przedsiębiorstwa przez gospodarstwa chłopskie. Aktywność 
społeczna rolników pozytywnie wpływała na profesjonalizację ich gospodarstw 
(Gałęski 1963: 56, 91, 124). 

Badania nad wsią tradycyjną i nowoczesną przeprowadziła Barbara Tryfan. 
Dotyczyły one wpływu urbanizacji i industrializacji na zmianę pozycji, roli, au-
torytetu i zaangażowania społecznego kobiet wiejskich. Wzrastała ich aktywność 
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społeczna wraz z przejmowaniem dodatkowych funkcji i ról, ale nie zwiększała 
się rola i znaczenie we wspólnocie (Tryfan 1968: 13, 118).

W latach 1984–1985 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej przeprowadził badania nad sytuacją społeczno-zawodową kobiet samo-
dzielnie prowadzących gospodarstwa rolne. Poziom zaangażowania społecznego 
badanych w działalność i prace wiejskich organizacji odzwierciedlał ich pozy-
cję i rolę w lokalnej hierarchii autorytetów. Aktywność społeczną kobiet badano 
w oparciu o ich przynależność do organizacji, pełnione funkcje oraz obecność 
w instytucjach lokalnych. Odsetek kobiet pełniących funkcje we władzach malał 
wraz ze szczeblem administracyjnym (Tryfan 1987: 41–43). 

Kolejne badania tego instytutu przeprowadziła Alina Sikorska. Odnosi-
ły się one do działalności organizacji społeczno-politycznych na wsi w latach 
1985–1988. Przewodnimi organizacjami na badanych terenach były ochotnicze 
straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, związki młodzieży wiejskiej oraz ludo-
we zespoły sportowe. Na poziomie makrospołecznym działalność mieszkańców 
hamowała rosnąca dezintegracja społeczności lokalnych, związana z różnicowa-
niem się struktury społeczno-zawodowej wsi oraz ogólny klimat zniechęcenia 
i braku motywacji do działań. Na poziomie mikrospołecznym aktywność utrud-
niały problemy z organizacją działań społecznych, brak liderów, a w związku 
z tym brak inicjatyw, informacji oraz środków na taką działalność (Sikorska 
1990: 1–2, 9–10). Autorka ta kontynuowała badania nad aktywnością społeczną 
mieszkańców wsi w roku 1992. W polu jej zainteresowań znalazły się wspólne 
działania mieszkańców podejmowane na rzecz poprawy warunków życia, stanu 
infrastruktury, realizacji potrzeb w zakresie kultury i rozrywki oraz uczestnic-
twa w miejscowych organizacjach. Głównym inicjatorem prac społecznych były 
urzędy gminne (26% ogółu wskazań) oraz rady sołeckie (21% wskazań). Naj-
większe przeszkody w podejmowaniu działań zbiorowych stanowiły: brak po-
wszechnej aprobaty mieszkańców dla uczestnictwa we wspólnych pracach oraz 
ograniczone środki fi nansowe (Sikorska 1993: 3–4, 9–10). Aktywność kulturalna 
na szczeblu wiejskich środowisk lokalnych była niewielka. Większość imprez 
miała charakter okazjonalny i najczęściej dotyczyła wąskiej grupy mieszkańców. 
Według respondentów życie kulturalne powinien inicjować urząd gminy (42%), 
sołtys i aktyw wiejski (25%) oraz szkoła i nauczyciele (21%). Nieco rzadziej 
oczekiwania takie kierowano w stosunku do młodzieży (14%) oraz duchownych 
i rad parafi alnych (11%). Najaktywniejszą kategorią społeczną okazali się rolnicy 
(Sikorska 1993: 10–15).
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W roku 1994 IERiGŻ powtórzył badania w 72 wsiach w różnych regionach 
kraju. Badania koncentrowały się na aktywności instytucji lokalnych działają-
cych w sferze kultury wiejskiej. Najważniejszym animatorem kultury w środowi-
sku wiejskim okazała się szkoła, a następnie parafi a. Znacznie rzadziej działania 
kulturalne inicjowały ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz 
rady sołeckie. Zdaniem sołtysów brak aktywności kulturalnej wynikał głównie 
z bierności samej młodzieży oraz gminy. Intensywność życia kulturalnego środo-
wisk lokalnych zmniejszała się wraz z wielkością wsi mierzoną liczbą mieszkań-
ców. Częściej imprezy organizowały wsie rolnicze, pod warunkiem że były one 
co najmniej średniej wielkości (powyżej 250 mieszkańców). Aktywność kultu-
ralną najbardziej ograniczał brak środków fi nansowych, animatorów działalności 
kulturalnej, świetlic, klubów i sprzętu do zajęć świetlicowych oraz brak czasu na 
kulturę. Ponadto zmniejszyła się rola gminy jako opiekuna i aktywnego organiza-
tora kultury na wsi (Ostrowski 1999a: 11, 13, 16, 22). Wyniki sondażu wskazały 
na postępujący proces uniwersalizacji kultury w środowisku wiejskim poprzez 
zastępowanie zbiorowych form aktywności kulturalnej formami indywidualny-
mi, prywatnymi. Według tych badań na postawy i aspiracje kulturalne mieszkań-
ców wsi wpłynął wzrost wykształcenia ludności wiejskiej, zmniejszenie liczby 
rolników w strukturze wsi oraz urbanizacja i otwarcie się środowisk wiejskich na 
wpływy zewnętrzne (Ostrowski 1999a: 20–21).

Warunki życia ludności wiejskiej wraz z działalnością sołtysów i rad sołec-
kich badał IERiGŻ w 1996 roku. Analizowano opinie sołtysów o działalności rad 
sołeckich w latach 1992–1996 oraz współpracę rad sołeckich i sołtysa z gminą 
i wójtem. Rady sołeckie wykazały największą aktywność w zakresie inwesty-
cji w infrastrukturę techniczną i społeczną. Małą aktywność rad sołtysi wyja-
śniali brakiem czasu i osób chętnych do pracy społecznej oraz powszechnym 
przeświadczeniem o niewielkich uprawnieniach rady sołeckiej. Słabość działania 
rad sołeckich została powiązana z ogólnie niskim poziomem wykształcenia ich 
członków oraz z brakiem doświadczenia, wiedzy i umiejętności działania spo-
łecznego. Przytaczano czynniki zewnętrzne utrudniające działalność sołtysów 
i rad: biurokratyzację, niekompetentnych urzędników, przepisy ograniczające au-
tonomię działań (Ostrowski 1999b: 22–24, 27).

W roku 1980 oraz 1984 Maria Halamska przeprowadziła badania panelo-
we w trzech gminach. Szeroka problematyka badań obejmowała m.in. poczucie 
wpływu rolników na sprawy lokalne oraz potrzeby współdecydowania o nich. 
Zdaniem respondentów najważniejszym podmiotem decyzyjnym powinni być 
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sami mieszkańcy, a dopiero w dalszej kolejności urząd gminy (Halamska 1991: 
113). W pierwszym okresie badań (1980) większość rolników nie interesowała 
się działalnością samorządu wiejskiego lub miała bardzo ograniczoną wiedzę na 
jego temat. W kolejnych badaniach (z roku 1984) świadomość rolników o istnie-
niu samorządu wiejskiego znacznie wzrosła, ale ich wiedza w tym zakresie była 
pozorna. Respondenci najczęściej określali mianem samorządu różne podmioty 
zinstytucjonalizowanego życia społecznego, tzn. partie polityczne, organizacje 
rolnicze oraz wiejskie. Badania Marii Halamskiej ukazały rozłam w wiejskich 
układach lokalnych na chłopów oraz na instytucje miejscowe. Chłopi z jednej 
strony uznawali siebie za główny podmiot decyzyjny w gminie, z drugiej pozo-
stawali bierni, nie znając instytucjonalnych form i kanałów decyzyjnych (Halam-
ska 1991: 136–137, 141).

Podmiotowe działania strukturotwórcze w zakresie kultury badała Izabela 
Bukraba-Rylska. Struktury formalne nie tworzyły najważniejszej platformy po-
dejmowania inicjatyw i nie warunkowały aktywności kulturalnej. Tylko 25,9% 
osób aktywnych należało do organizacji i stowarzyszeń. Na organizatorów ży-
cia kulturalnego badani najczęściej wyznaczali lokalne instytucje i animatorów. 
Mieszkańcy nie byli postrzegani jako podmiot działań, ale jako bierny odbiorca 
proponowanej oferty (Bukraba-Rylska 2000: 175, 181, 215).

Niekorzystnym zjawiskiem była fasadowość działań kulturalnych podejmo-
wanych sporadycznie i na krótko. W tym obszarze brakowało systematycznej 
i trwałej pracy skierowanej do mieszkańców. Ponadto badania ukazały rozbież-
ności pomiędzy działalnością realizowaną przez podmioty życia kulturalnego 
a oczekiwaniami mieszkańców. Wypowiedzi radnych wskazywały na ich pełną 
świadomość decydowania o sprawach gminy, ale nie dostrzegali oni wielu po-
trzeb kulturalnych własnego środowiska. Odmienne były lokalne wzory radnego 
z perspektywy samorządowców i mieszkańców (Bukraba-Rylska 2000: 183, 199, 
215–216, 221–222).

Zaangażowanie mieszkańców wsi i małych miast w działalność organizacji 
społecznych badał Paweł Starosta (2000). Wskaźnikiem zaangażowania orga-
nizacyjnego była przynależność formalna do organizacji, udział w zebraniach 
w ostatnim roku, opłacanie składek członkowskich, pełnienie funkcji społecz-
nych oraz podejmowanie dodatkowych prac na rzecz struktur organizacyjnych. 
Ponadto autor zbadał motywy działalności w strukturach formalnych. Najwięcej 
respondentów (22%) wymieniło korzyści własne, niemal tyle samo podało sa-
morealizację i zabawę, nieco mniej (19,3%) wymieniło motywy programowo-
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-strukturalne oraz tyle samo podało pomaganie innym. Na podstawie badań wy-
odrębniono cztery główne wzory uczestnictwa w stowarzyszeniach formalnych: 
członkowie bierni, członkowie zdeklarowani, członkowie realni oraz aktywiści 
(Starosta 2000: 86, 89, 93–96).

W roku 2001 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN badał rolę liderów 
i organizacji wiejskich w aktywizacji obszarów rustykalnych. Ukazano różnice 
w cechach i postawach prezentowanych przez liderów „nowych” i „tradycyj-
nych” organizacji1. Badanych działaczy podzielono na dwa typy: liderów zmiany 
(działających w organizacjach „nowych”) oraz liderów współpracy (działających 
w organizacjach „tradycyjnych”). Badanie ukazało, w jakim stopniu i w jaki 
sposób elity wiejskie i liderzy budują obywatelskie i gospodarcze struktury 
w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z samo-
rządem oraz ogółem mieszkańców (Fedyszak-Radziejowska 2002: 256–257).

Maria Wieruszewska przeprowadziła badania nad samoorganizacją spo-
łeczności wiejskich w ich kontekście społeczno-kulturowym. Celem badań była 
diagnoza wzorów zachowań indywidualnych i zbiorowych, spontanicznych 
i utrwalonych oraz nieformalnych i formalnych. Badania wskazały na fasadową 
działalność organizacji i stowarzyszeń, których cele rozmijały się z rzeczywisty-
mi problemami mieszkańców. Wyjątek stanowiły tutaj ochotnicze straże pożarne 
i koła gospodyń wiejskich. W badanych wsiach dominowali liderzy nieformal-
ni. Wśród podmiotów, które mają największy wpływ na przyszłość wsi, najczę-
ściej podawano państwo, władze lokalne i mieszkańców, natomiast w ogóle nie 
wymieniano lokalnych organizacji i stowarzyszeń (Wieruszewska 2002: 51–57, 
63).

Lokalne elity polityczne badała Maria Halamska w roku 1999. Ukazała ona, 
w jaki sposób i na jakich zasadach dokonuje się selekcja radnych w gminach. 
Z perspektywy radnych były oceniane oczekiwania i sposoby pełnienia ról pu-
blicznych. Autorka analizowała strukturę rad gminnych, dominujące układy 
zależności i powiązań. Pytania badawcze odnosiły się do strategii działań rad 
gminnych. Okazało się, iż każda społeczność ma własny, specyfi czny i nieco 
odmienny wzór kandydata na radnego. Badane elity charakteryzowały się od-
mienną spójnością i strukturą wewnętrzną (Halamska 2001: 117–118, 161–162, 
167, 168–169).

1 Do organizacji tradycyjnych autorka zaliczała ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiej-
skich, zespoły ludowe i sportowe, a do organizacji nowych, powstałych po 1989 roku, organizacje 
obywatelskie: religijne, charytatywne, polityczne, związkowe, promujące przedsiębiorczość, roz-
wój własnej gminy itp. (s. 254).
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Katarzyna Dzieniszewska-Naroska opisała działalność radnych na tle ogól-
nej efektywności struktur organizacyjnych poszczególnych gmin. Aktywność 
radnych była prezentowana z perspektywy trzech orientacji: partykularystycz-
nej, według której radni reprezentują interesy określonych kategorii wyborców, 
partykularystyczno-uniwersalistycznej oraz uniwersalistycznej, według której 
radni działają dla dobra wszystkich mieszkańców. W badanych gminach radni 
nie wykazywali orientacji uniwersalistycznej w podejmowanych działaniach, 
kierunki ich pracy ustanawiali mieszkańcy-wyborcy, a nie dobro całej gminy. 
Codzienna praca radnych koncentrowała się na obowiązkach statutowych. Tylko 
niewielka część badanych podejmowała pracę w terenie (Dzieniszewska-Naro-
ska 2004: 148–158, 191–192).

Zagadnienie samorządu pomocniczego badano w gminie Komorniki powia-
tu poznańskiego. Badania te szeroko ujmowały funkcjonowanie sołectw wraz 
z lokalnymi strukturami współpracy. Skuteczność i efektywność działań podej-
mowanych przez sołtysów i rady sołeckie była skorelowana z aktywnością i za-
angażowaniem ogółu mieszkańców w życie wsi. W badaniach uwidoczniło się 
bardzo słabe zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy samorządowe oraz ogól-
ny brak zainteresowania sprawami wsi i gminy. W zebraniach wiejskich uczestni-
czyła mniej niż połowa uprawnionych. Jeszcze rzadziej mieszkańcy brali udział 
w inicjatywach sołeckich. Zanik postaw obywatelskich respondentów łączy się 
z brakiem wiedzy o podstawowych zagadnieniach samorządu terytorialnego 
(Styk, Węgierkiewicz 2006: 51, 55, 60–61).

W pracy zbiorowej pod redakcją Krystyny Szafraniec (2006) analizę ba-
dawczą kapitału społecznego przeprowadziła Barbara Fedyszak-Radziejowska. 
Ukazała ona stopień zorganizowania mieszkańców badanych wsi. Członkami or-
ganizacji częściej byli respondenci pochodzący z biednych rolniczych gmin oraz 
rolnicy. Respondenci częściej należeli do organizacji tradycyjnych (Ochotnicza 
Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich) niż do organizacji obywatelskich czy 
partii politycznych (Szafraniec 2006: 87–88). Elity gminne w wysokim stopniu 
akceptowały wspólne działania na rzecz innych. Przedstawiciele elit wiejskich 
okazali się głównymi aktorami działalności organizacyjnej. Najliczniejszą kate-
gorią liderów byli przedstawiciele struktur samorządowych (57%), radni, człon-
kowie władz gminy, sołtysi oraz delegaci samorządu rolniczego. Liderzy aktywni 
w organizacjach obywatelskich (pragmatycy) stanowili ponad 1/3 całej grupy 
(38%), zaś liderzy organizacji tradycyjnych (społecznicy) – 1/4 (24%). Liderzy 
pragmatycy koncentrowali się na celach, programach i problemach do rozwiąza-



81Badania nad aktywnością społeczną mieszkańców polskiej wsi

nia, zaś społecznicy podkreślali tradycje społecznikowskie swoich rodzin oraz 
chęć niesienia pomocy innym (Szafraniec 2006: 98–103).

Zmiany zachodzące w rolnictwie indywidualnym w dobie transformacji 
systemowej badała Stanisława Sokołowska. Badania były przeprowadzane na te-
renie województwa opolskiego w ciągu kilku lat – od 1985 (1991, 1992, 2000) do 
2004. Pytania badawcze dotyczyły zagadnień samorządu wiejskiego, organizacji 
społeczno-zawodowych oraz dynamiki przynależności i aktywności instytucjo-
nalnej rolników. Wyniki badań z lat 1991–1992 wskazywały na powolny proces 
przystosowywania się organizacji samorządowych do nowych warunków spo-
łeczno-gospodarczych (Sokołowska i in. 2006: 14, 136).

Według badań z 2004 roku najważniejszym czynnikiem hamującym aktyw-
ność społeczną mieszkańców wsi jest ich przekonanie o braku realnego wpływu 
na sprawy własnej gminy. Wójt, radni i urzędnicy gminy byli najczęściej wska-
zywani przez rolników jako podmioty najsilniej kreujące życie społeczności. 
W roku 2004 badani rolnicy częściej należeli do organizacji w porównaniu z la-
tami ubiegłymi oraz mieli bardziej pozytywne i dojrzalsze opinie o konieczności 
i potrzebie działań społecznych (Sokołowska i in. 2006: 124, 126). 

Badania nad działalnością społeczną mieszkańców wsi ukazały złożoność 
i wielość czynników wpływających na podejmowanie i pełnienie instytucjonal-
nych ról społecznych. Uczestnictwo mieszkańców w życiu wsi przyjmowało 
różne formy organizacyjne, w zależności od kontekstu społecznego na pozio-
mie makro-, mezo- oraz mikrostrukturalnym. Najważniejszymi makroprocesami 
wpływającymi na całokształt życia wsi, w tym na aktywność społeczną, były: 
instytucjonalizacja, industrializacja, urbanizacja, modernizacja, migracje oraz 
transformacja ustrojowa. Instytucjonalizacja życia, przejawiająca się w zwięk-
szeniu liczby formalnych organizacji, związków i instytucji działających na wsi, 
kształtowała w środowiskach lokalnych poczucie szerszej przynależności spo-
łecznej, zawodowej, ideologicznej i narodowej (Wieruszewska 1978: 147).

Procesy industrializacji, urbanizacji, modernizacji czy migracji wprowa-
dzały ogromne zmiany w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców wsi, 
zmieniały ich style życia, różnicowały i modyfi kowały potrzeby oraz aspiracje. 
Ich wpływ na poszczególne społeczności wiejskie był zróżnicowany. Niektóre 
środowiska utrzymywały wewnętrzną spójność pomimo zachodzących zmian, 
zaspokajały potrzeby mieszkańców i mobilizowały się do działań (Pochwicki 
1975). Dotychczasowe formy aktywności, ukształtowane w tradycyjnej społecz-
ności wiejskiej, były zastępowane przez formy nowe. Z kolei w innych społecz-
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nościach za intensywnym rozwojem ekonomicznym i społecznym nie poszły 
przemiany w świadomości i organizacji społecznej mieszkańców. Pełnienie ich 
funkcji przejmowało miasto, a one same podlegały procesom dezintegracji (Tu-
rowski 1964: 198).

Rozwój więzi ze strukturami ponadlokalnymi w okresie transformacji 
ustrojowej często był czynnikiem hamującym oddolne działania mieszkańców. 
Tworzony na nowo samorząd wiejski i gminny nie był na ogół postrzegany jako 
ważny podmiot zmian. Wielu rolników szukało poprawy warunków w więziach 
ze strukturami organizacyjnymi państwa, a nie w strukturach gminnych. Z tego 
powodu struktury lokalne nie stanowiły podglebia dla rodzących się i dojrzewa-
jących autorytetów społecznych na wsi ani nie stwarzały ram dla prawdziwej 
aktywności społecznej i gospodarczej rolników (Gałaj 1996: 302, 344, 348).

Na poziomie mezostrukturalnym ważnym czynnikiem decydującym o po-
ziomie aktywności była zbieżność celów i dążeń instytucji lokalnych z potrzebami 
i celami mieszkańców. Im bardziej działania podmiotów lokalnych były tożsame 
z oczekiwaniami mieszkańców, tym częściej i chętniej podejmowali oni współ-
pracę i angażowali się w działania. Jednym z najważniejszych uwarunkowań za-
angażowania społecznego była obecność autorytetów i liderów wiejskich. Miało 
to miejsce szczególnie w okresie zmian ustrojowych, kiedy osłabieniu uległy 
więzi sąsiedzkie i parafi alne, a dotychczasowe wzory działań zbiorowych zdez-
aktualizowały się – wtedy rola autorytetów i liderów w podejmowaniu pracy 
społecznej okazała się wiodąca.

Do czynników, które w różnym stopniu i zakresie, mniej lub bardziej bez-
pośrednio, determinowały działalność społeczną, należały ponadto: charakter 
produkcji rolniczej, więzi społecznej, system wartości i kultury, typ społeczności 
(wielkość), położenie wsi i gminy względem ośrodków miejskich oraz lokalne 
tradycje działania społecznego.

O zaangażowaniu społecznym na poziomie mikrostrukturalnym decydowa-
ły cechy położenia społecznego jednostek: wiek, płeć, wykształcenie, wielkość 
rodziny, źródło utrzymania, pełnienie ról społecznych w rodzinie i miejsce za-
mieszkania w gminie (wieś centralna – wieś peryferyjna). 

Badania nad aktywnością społeczną mieszkańców wsi odzwierciedlały pro-
cesy przechodzenia wsi od zamkniętej społeczności lokalnej do społeczeństwa 
otwartego. Droga ta wiedzie od społeczności o ustalonym i niemal niezmiennym 
systemie organizacji społecznej, stylu życia i pracy, wyrównanym poziomie po-
trzeb i małym dynamizmie zmian kulturowych, do społeczności o cechach samo-



83Badania nad aktywnością społeczną mieszkańców polskiej wsi

rządowych. Tradycyjne społeczności wiejskie pod wpływem różnicowania się 
struktury społeczno-gospodarczej, potrzeb oraz systemu kulturowego zmieniały 
swoje oblicze, co zawsze znajdowało wyraz w aktywności społecznej ich miesz-
kańców (Kutrzeba-Pojnarowa 1968: 10). Zmieniały się wymiary i obszary ich 
działań społecznych wraz z procesami zachodzącymi w środowiskach wiejskich, 
tzn. ruchliwością społeczną i zawodową, technizacją i specjalizacją, podnosze-
niem standardu wymagań życiowych i wprowadzaniem „miejskiego” stylu ży-
cia na wieś. Równocześnie ewoluują systemy wartości i aspiracje mieszkańców 
(Kutrzeba-Pojnarowa 1968: 10).
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BADANIA SOCJOLOGICZNE 
NAD AKTYWNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ WSI 

 Streszczenie

W artykule zaprezentowano badania nad aktywnością społeczną mieszkańców wsi 
na poziomie organizacyjnym. Przedstawiono najważniejsze publikacje odnoszące się do 
systemu społeczno-kulturowego wsi: opracowania syntetyczne, monografi e wieloproble-
mowe uwzględniające m.in. aktywność społeczną mieszkańców wsi oraz badania poświę-
cone w całości lub części tej problematyce. Zaprezentowano różne aspekty działalności 
w organizacjach, instytucjach, pełnienia funkcji z wyboru, wzorów i wzorców działaczy 
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lokalnych. Ważnym elementem badań nad aktywnością społeczną było poszukiwanie 
czynników sprzyjających i utrudniających podejmowanie działań społecznikowskich. 
Uczestnictwo mieszkańców w życiu wsi przyjmowało różne formy organizacyjne, 
w zależności od kontekstu społecznego na poziomie makro-, mezo- oraz mikrostruktural-
nym. Najważniejszymi makroprocesami wpływającymi na całokształt życia wsi, w tym 
na aktywność społeczną, były instytucjonalizacja, industrializacja, urbanizacja, moderni-
zacja, migracje oraz transformacja ustrojowa. Na poziomie mezostrukturalnym ważnym 
czynnikiem decydującym o poziomie aktywności była zbieżność celów i dążeń instytucji 
lokalnych z potrzebami i celami mieszkańców. Zaangażowanie społeczne warunkowała 
również obecność autorytetów i liderów wiejskich. O aktywności społecznej na poziomie 
mikrostrukturalnym decydowały cechy położenia społecznego jednostek: wiek, płeć, wy-
kształcenie, wielkość rodziny, źródło utrzymania, pełnienie ról społecznych w rodzinie 
czy miejsce zamieszkania w gminie (wieś centralna – wieś peryferyjna). 

Słowa kluczowe: społeczność wiejska, aktywność społeczna, autorytety i liderzy wiej-
scy, działalność społeczna

SOCIOLOGICAL RESEARCH ON COMMUNITY ACTIVITY 
OF THE VILLAGERS 

Summary

The article presents research on community activity of countryside residents on 
the organizational level. The most important publications referring to the social and cul-
tural system of the countryside are presented, such as systematic reports, multi-problem 
monographs taking into account, among others, community activity of  the villagers and 
research dedicated in part or entirely to this issue. Various aspects of the activity of or-
ganizations, institutions, performance of a function at one’s choice, patterns and models 
of local activity are discussed. An important element of the research on community activ-
ity was a search for factors which favor or hinder undertaking social activities. Participa-
tion of the villagers in country life took on various organizational forms, depending on the 
social context on the level of the macro-, mezzo- and micro-structure. The most impor-
tant macro-processes infl uencing the entirety of country life, including community acti-
vity, were as follows: institutionalization, industrialization, urbanization, modernization, 
migration and system transformation. On the mezzo-structural level, an important ele-
ment which determined the level of activity was the convergence of goals and aspirations 
of local institutions with the needs and goals of  the villagers. Community involvement 
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was also affected by the presence of authorities and countryside leaders. On the micro-
structural level, traits of the individual’s social position were decisive: age, gender, edu-
cation, family size, source of income, fulfi lling community roles in the family, or place 
of residence in the commune (central or peripheral village).  

Keywords: village community, community activity, country authorities and leaders, 
social activity




