Marek SOBCZYŃSKI

WPŁYW WARUNKÓW śYCIA NA DEPOPULACJĘ WSI
W POLSCE ŚRODKOWEJ.
1. ZAKRES I METODY BADAŃ.
Warunki Ŝycia wydają się mieć powaŜny wpływ na proces depopulacji wsi. Jedną z
najwaŜniejszych przyczyn migracji ludności wiejskiej do miast, głównie młodzieŜy, jest
dąŜenie do jakościowej poprawy swych warunków Ŝycia, rozumianych jako warunki
materialno - bytowo - kulturowe, gdyŜ warunki ekologiczno - zdrowotne nie są w tych
dąŜeniach istotnym składnikiem. Te ostatnie są przewaŜnie korzystniejsze na wsi.
W prezentowanym referacie zajęto się zagadnieniem warunków Ŝycia we wsiach
regionu zapiliczańskiego województwa piotrkowskiego w aspekcie ich depopulacji.
Region ten cechuje się znacznym odpływem ludności, choć posiada takŜe wsie i gminy
wykazujące przyrost liczby ludności.
Badaniami prowadzonymi w okresie lipiec 1988 - lipiec 1989 objęto 11 gmin tego
rejonu i 43 wsie (mapa 1). Stosowano szeroki wachlarz metod badawczych
geograficznych, kartograficznych i socjologicznych w tym kilkutygodniową obserwację
uczestniczącą.
Na pojęcie „warunki Ŝycia” składa się cały szereg elementów infrastruktury
technicznej i społecznej w badanym regionie. Jednym z podstawowych elementów
poddanych badaniu były warunki mieszkaniowe. Do ich oceny przyjęto 42 cechy
badawcze opisujące gospodarstwa, z których jedna dotyczy powierzchni gospodarstwa jako pośredniego miernika zamoŜności właściciela, dalszych 15 cech opisuje budynek
mieszkalny (ujęto takie elementy jak wiek budynku, jego wielkość, materiał budowlany,
typ i pokrycie dachu, ogniotrwałość, wyposaŜenie: w gaz, wodę, elektryczność uŜytkową
i przemysłową, kanalizację, wc, typ ogrzewania. Kolejnych siedem cech opisuje stodoły a
następnych 15 cech budynki inwentarskie. Wreszcie cztery cechy określają pozostałe
budynki w zagrodzie.
Innymi elementami określającymi warunki Ŝycia, są: dostępność komunikacyjna
(sieć dróg, linii kolejowych, transport publiczny samochodowy i kolejowy) i łączność
(sieć telefoniczna, pocztowa, liczba abonentów radiowych i telewizyjnych, zasięg stacji
nadawczych RTV). Pod uwagę wzięto takŜe elementy gospodarki komunalnej (sieć
wodociągowo - kanalizacyjna, gazowa, wywóz śmieci i nieczystości, straŜ poŜarna),
energetyki, handlu i usług (zarówno materialnych jak i niematerialnych, gastronomii oraz
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obsługi rolnictwa). Zajmowano się takŜe szkolnictwem i oświatą, dostępem do kultury i
ochroną zdrowia.
2.

STAN

ZABUDOWY

GOSPODARSTW

INDYWIDUALNYCH

A DEPOPULACJA WSI.
Porównanie wsi o przyroście liczby ludności (Fałków), względnie słabo się
wyludniających (do 8% w ciągu 17 lat) oraz wsi o najwyŜszej depopulacji (32 - 43%) ze
strukturą wielkości gospodarstw nie daje w pełni jednoznacznego obrazu. Wsie słabo
wyludniające się mają z reguły przewagę gospodarstw średnich i duŜych. Gdy takiej
przewagi nie ma, to występuje juŜ duŜa depopulacja (Siucice, Zbójno). Nie widać
natomiast zaleŜności odwrotnej, gdyŜ są wsie silnie wyludniające się, gdzie średnie i duŜe
gospodarstwa teŜ przewaŜają. Istotnym wydaje się takŜe czynnik znacznego udziału
gospodarstw bezrolnych we wsiach o duŜej depopulacji (Skórkowice), prawie nie
występujący we wsiach lepiej się rozwijających.
Wyraźna jest zaleŜność pomiędzy depopulacją wsi a wiekiem i wielkością
budynków mieszkalnych. We wsiach słabo się depopulujących przewaŜają wyraźnie
domy powojenne, natomiast we wsiach wyludniających się udział domów starych sięga
50% (Studzieniec). Ściśle wiąŜe się z tym zagadnienie szerokości budynków
mieszkalnych. Wsie słabo się wyludniające nie posiadają w ogóle domów wąskich
(poniŜej 7 m szerokości), lub jest ich nie więcej niŜ 22% (we wsi Kolonia Libiszów, która
jako jedna z nielicznych naleŜy do wsi, w których liczba ludności rośnie). We wsiach
silnie depopulujących się domy wąskie stanowią nawet do 83% (Skórkowice). W zakresie
liczby kondygnacji budynków nie udało się ustalić Ŝadnej prawidłowości, gdyŜ w całym
regionie tradycyjnie dominuje zabudowa parterowa. Tylko we wspomnianej rozwojowej
wsi Kol. Libiszów, aŜ 56% domów posiada zamieszkane poddasze. Budynki jednoizbowe
wyraźnie częściej występują we wsiach depopulujących się, ale i we wsiach rozwojowych
ich udział czasem sięga nawet 20%. Trudno natomiast ustalić związek wyludniania się z
udziałem domów wieloizbowych (na przykład we wsi rozwojowej Kol. Libiszów
dominują domy ponad czteroizbowe ale we wsiach wyludniających się teŜ przewaŜają
domy trzyizbowe). MoŜna więc stwierdzić występowanie silnego związku pomiędzy
depopulacją wsi a wiekiem i kubaturą zabudowy mieszkaniowej i słaby pod względem
układu funkcjonalnego wnętrza budynku.
WyposaŜenie domów mieszkalnych jest silnie powiązane z depopulacją wsi. Wsie
rozwojowe mają przewaŜnie większy udział domów korzystających z gazu butlowego i
znacznie nowocześniejszy system zaopatrzenia w wodę (z hydroforów lub wodociągów
komunalnych korzysta do 91% gospodarstw). Wsie depopulujące się, jak Skórkowice,
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mają tylko połowę gospodarstw wyposaŜonych w taki pobór wody, a w kilku innych
występują wyłącznie indywidualne studnie przy kaŜdym gospodarstwie. Dość rzadko
spotyka się gospodarstwa całkowicie pozbawione wody i to niemal wyłącznie we wsiach
wyludniających się. Wsie rozwojowe mają teŜ wyraźnie lepsze wyposaŜenie domów w
kanalizację (do 67%), podczas gdy w wyludniających się sięga ono

zaledwie 25%

(Studzieniec). We wsiach rozwojowych lub słabo się depopulujących wyposaŜenie w
ubikację (wc) wewnątrz budynku wykazuje tylko nieco ponad połowa gospodarstw, ale
aŜ w pięciu wsiach wyludniających się nie odnotowano ani jednego budynku tak
wyposaŜonego. Podobnie wygląda wyposaŜenie w łazienki. Centralne ogrzewanie
występuje w obu wsiach rozwojowych na badanym obszarze i tylko w jednej
depopulującej się sięga 11% domów. We wsiach Siucice i Grębenice nie występują Ŝadne
nowoczesne elementy wyposaŜenia, a dwie kolejne wsie, Zbójno i Skórkowice, posiadają
tylko bieŜącą wodę.
PowyŜsza analiza wykazała silny związek pomiędzy faktem depopulacji a
wyposaŜeniem domów mieszkalnych w infrastrukturę komunalną.
Analiza takiego związku

w aspekcie stanu infrastruktury gospodarstw

indywidualnych jest dość trudna. W zakresie stodół nie widać znaczących powiązań.
Jedynie we wsiach rozwojowych częściej wyposaŜono stodoły w elektryczność, a we
wsiach wyludniających się, częstsze są stodoły nieogniotrwałe. W zakresie budynków
inwentarskich, tylko w rozwojowej wsi Fałków odnotowano większy udział obór płytkich
(nowoczesnych), ale jednocześnie w tej samej wsi jest największy udział stodół
przedwojennych. W zakresie garaŜy występuje zjawisko paradoksalne. Najmniej ich
odnotowano we wsiach rozwojowych, a najwięcej - 60%, we wsi silnie się wyludniającej
- Klewie. MoŜna więc zreasumować, Ŝe nie udało się ustalić związku pomiędzy
wyludnianiem się wsi a stanem zabudowy gospodarczej gospodarstw indywidualnych.
3. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA.
Przez badany obszar zapiliczański województwa piotrkowskiego przebiegają tylko
trzy linie kolejowe. Niestety jedna z nich ma charakter magistralnej linii towarowej, a
kursujące po niej ekspresowe pociągi pasaŜerskie nie zatrzymują się nigdzie na badanym
obszarze. Jednak właśnie ta linia ma duŜe znaczenie. Jej budowa w latach
siedemdziesiątych nie tylko dała zatrudnienie duŜej liczbie mieszkańców okolicznych
wsi, którzy do dziś są związani z koleją, ale była powodem na rozwoju jednej z tych wsi Kolonii Libiszów. Dzięki połączeniu słuŜbowym pociągiem z Warszawą, leŜy ona
„czasowo” bliŜej stolicy kraju niŜ własnej siedziby województwa. Badany region
przecinają równieŜ dwie drogi o znaczeniu krajowym i kilka dróg rangi wojewódzkiej.
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DuŜym utrudnieniem komunikacyjnym jest fakt, Ŝe na odcinku ponad stu kilometrów, są
tylko 4 mosty na Pilicy, co powoduje wyraźną izolację regionu od reszty województwa
piotrkowskiego. Obszar ten obsługują dwa ośrodki komunikacji autobusowej z Piotrkowa
Trybunalskiego

i

Tomaszowa

Mazowieckiego.

Mieszkańcy

bardzo

krytycznie

wypowiadali się na temat funkcjonowania tej komunikacji, szczególnie w okresie
zimowym, gdy faktyczna liczba kursów mocno odbiega od planowej. Do pracy i szkół
dojeŜdŜa w tym rejonie znaczna część mieszkańców, co dodatkowo potęguje ich
frustrację wywołaną stanem komunikacji. Zaprzestała juŜ działalności komunikacja
zakładowa, w ramach której wielkie zakłady przemysłowe okolicy (kopalnia węgla
brunatnego i elektrownia w Bełchatowie, zakłady Piotrkowa i Tomaszowa) dowoziły do
pracy swych pracowników, nawet z odległych o kilkadziesiąt kilometrów obszarów.
Trudności przeŜywa system dowoŜenia dzieci do zbiorczych szkół gminnych. W kaŜdej
gminie do 10 % wsi nie posiada Ŝadnej komunikacji, a ich oddalenie od najbliŜszych
przystanków komunikacji autobusowej lub kolejowej dochodzi do 5 - 6 km.
4. ŁĄCZNOŚĆ.
Sytuacja wsi w zakresie łączności jest tragiczna. Polska jest krajem najsłabiej w
Europie (po Albanii) rozwiniętego systemu łączności, stawiającym ją w szeregu
najsłabiej rozwiniętych państw świata. Dla wsi kwestia łączności, wobec naturalnego
oddalenia od centrów usługowych, jest wyjątkowo istotna, a właśnie wieś w porównaniu
z miastem jest w Polsce szczególnie upośledzona pod względem rozmieszczenia
infrastruktury łączności. Przy wspomnianej juŜ pozycji Polski w świecie w zakresie
łączności, pozycja polskiej wsi jest wprost szokująca. Badania przeprowadzone we
wsiach regionu zapiliczańskiego potwierdziły te statystycznie wykazywane opóźnienie
rozwoju. W kaŜdej gminie do 10 % wsi nie posiada Ŝadnego telefonu. We wsiach, gdzie
dociera łączność, jest to z reguły jeden aparat telefoniczny u sołtysa. Wsie gminne mają
po 5 - 10 numerów, w tym większość w instytucjach państwowych, (urząd gminy, kółko
rolnicze, przychodnia zdrowia, straŜ poŜarna, szkoła), czasem w parafii i 1 - 3 aparaty
indywidualnych gospodarzy, przewaŜnie byłych aktywistów. Oddalenie niektórych wsi od
najbliŜszego telefonu sięga kilku kilometrów. Urzędy pocztowe znajdują się w zasadzie
tylko w siedzibach władz gminnych, ale ich czas pracy ograniczono w większości do
godzin przedpołudniowych. Tam gdzie poczta obsługuje takŜe ręczną centralę
telefoniczną, moŜliwość ich uŜycia po południu i w nocy jest zerowa. Tylko milicja
posiadała własną sieć komunikacyjną opartą na przekaźnikach radiowych, z której jednak
obywatel nie mógł korzystać.
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5.GOSPODARKA KOMUNALNA, ENERGETYKA.
Tradycyjnie w Polsce gospodarka komunalna wsi jest słabo rozwinięta. Główny jej
element to wodociągi, rzadziej kanalizacja. Sporadycznie występuje sieć gazowa. WiąŜe
się ona zazwyczaj z sytuacją, gdy sieć pobliskiego miasta przekracza jego granicę
administracyjną.
WyposaŜenie regionu w energię elektryczną wydaje się być pełne. Nie zanotowano
zamieszkanych gospodarstw pozbawionych energii. Nieco gorzej wygląda zaopatrzenie w
energię przemysłową o podwyŜszonym napięciu. Inną sprawą jest jednak funkcjonowanie
tej sieci, jej duŜa awaryjność nie tylko z powodów gwałtownych burz, ale takŜe z braku
konserwacji. Powszechne są wyłączenia zasilania całych wsi, szczególnie w sezonie
jesienno - zimowym.
6. HANDEL I USŁUGI.
Sieć handlowa na polskiej wsi naleŜy do najuboŜszych w Europie. Ogranicza się
przewaŜnie do sklepu z podstawowymi produktami spoŜywczymi i gospodarstwa
domowego. Ale nawet te minimalne potrzeby mieszkańców nie są zabezpieczone, gdyŜ
sklepy są często zamknięte a powszechny jest w nich brak podstawowych produktów, co
zmusza mieszkańców do zaopatrywania się w najbliŜszych lub bardziej oddalonych od
wsi ośrodkach miejskich. Wszystkie zakupy z zakresu obuwia i odzieŜy dokonuje się z
zasady w miastach.
Porównanie stanu rozwoju handlu w gminach ze wskaźnikiem zmian liczby
ludności wsi prowadzi do abstrakcyjnego wniosku, Ŝe im gorszy handel tym mniejszy
odpływ ludności z gmin. Oznacza to, Ŝe nie handel jest decydującym czynnikiem
zatrzymującym ludność na wsi.
Kwestia usług wydaje się mieć mniejsze znaczenie dla mieszkańców wsi, niŜ
kwestia handlu. Częstotliwość korzystania z usług jest, w warunkach socjalistycznych,
mniejsza niŜ częstotliwość zakupów, głównie z powodu relatywnego niedorozwoju usług
w stosunku do handlu. Inna jest teŜ hierarchia potrzeb na usługi w mieście i na wsi.
Występują tu częściej takie usługi jak naprawa maszyn rolniczych, stolarstwo, usługi
remontowo - budowlane, co wiąŜe się z większym niŜ w mieście indywidualnym ruchem
budowlanym. Na badanym obszarze stwierdzono niezwykły rozwój tej kategorii usług, aŜ
141 zakładów oraz wyraźny niedorozwój podstawowych usług bytowych jak krawieckie
(8 zakładów), fryzjerskie (3), fotograficzne (1). Nie stwierdzono świadczenia usług
szewskich, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego czy radiowo - telewizyjnego.
Rozwój usług gastronomicznych w Ŝyciu wsi ma względnie niewielkie znaczenie z
punktu widzenia poziomu Ŝycia mieszkańców. Niestety jest to głównie rola negatywna -
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rozpijania społeczności wiejskiej. Pozytywny, w naszych warunkach kulturowych, moŜe
być jedynie rozwój gastronomii wiejskiej nastawionej na obsługę ruchu turystycznego,
ale ten na badanym obszarze prawie nie występuje.
Porównując pozycję gmin w hierarchii rozwoju usług rolnych z wskaźnikiem zmian
liczby ludności, moŜna stwierdzić pewną zbieŜność. Najgorszą pozycję zajmują gminy
Przedbórz, Białaczów i śarnów, mające dość duŜy współczynnik depopulacji. W górnej i
środkowej strefie hierarchii są gminy o małym odpływie ludności.
7.OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA I KULTURA.
Problem oświaty teŜ zalicza się do podstawowych kwestii Ŝycia społecznego.
WiąŜe się to przede wszystkim z obowiązkiem kształcenia podstawowego, co zmusza
niemal wszystkich obywateli do kontaktu z tym rodzajem usług. Jednak wraz z
odpływem młodzieŜy do miast i starzeniem się społeczności wiejskich, coraz mniejsze
jest zapotrzebowanie na usługi oświatowe. Doprowadziło to, do przyjęcia systemu
zbiorczych szkół gminnych, do których młodzieŜ dowozi się szkolnym transportem
(autobusem lub ciągnikiem z przyczepą osobową). Spowodowało to zmniejszenie liczby
szkół, znaczne oddalenie ich od miejsc zamieszkania uczniów i dewastację w wielu
wsiach szkolnych obiektów, które przestały pełnić funkcje oświatowe.
Podobnie jak z oświatą, takŜe z ochroną zdrowia kontakt posiada niemal kaŜdy
obywatel, stąd znaczenie tej gałęzi usług trudno przecenić. Tym waŜniejsze, Ŝe kontakt
ten nawiązują przewaŜnie ludzie chorzy, którym trudno jest pokonać znaczne odległości,
ze swojej wsi, do siedziby placówki ochrony zdrowia (gminy lub nawet pobliskiego
miasta). Niestety infrastruktura ochrony zdrowia polskiej wsi jest bardzo słabo
rozwinięta. Ogranicza się zwykle do najbardziej elementarnych usług w zakresie
lecznictwa podstawowego. Przychodnie, gdzie dostępne są usługi lekarza ogólnego
(internisty), pielęgniarki, ginekologa czy dentysty znajdują się zwykle tylko we wsi
gminnej. Gabinety specjalistyczne dostępne są wyłącznie w byłych miastach
powiatowych a nawet wojewódzkich. RównieŜ aptek nie spotyka się poza wsią gminną.
Pogotowie ratunkowe ma swą siedzibę w byłych miastach powiatowych (dziś
rejonowych) i czas dojazdu do odległych wsi praktycznie często przekracza godzinę, a w
zimie bywa w ogóle niemoŜliwy.
Usługi z zakresu kultury są traktowane jako najmniej uŜyteczne dla oceny poziomu
Ŝycia społeczeństwa wiejskiego. Na wsi są zdecydowanie mniejsze tradycje korzystania z
tego typu usług. Zastępuje je zabawa ludowa w remizie straŜackiej (dziś często jest to
dyskoteka) i oglądanie telewizji. Jedyne placówki kulturalne spotykane dziś na wsiach, to
biblioteki i kluby (dawniej zwane klubami ksiąŜki i prasy przedsiębiorstwa „Ruch”).
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Sporadycznie do wsi zagląda objazdowe kino, zupełnie wyjątkowo organizuje się inne
imprezy kulturalne i sportowe. Większość wsi nie posiada nawet boisk (poza szkolnymi).
Porównanie rozwoju usług oświatowych ze wskaźnikiem zmian liczby ludności
gmin wykazuje pewną zbieŜność tych zagadnień. Tam, gdzie szkolnictwo jest lepsze, tam
takŜe jest mniejszy odpływ ludności. MoŜna więc uogólnić, Ŝe stan oświaty wpływa na
depopulację wsi. Nie stwierdzono natomiast na badanym obszarze związku depopulacji
ze stanem ochrony zdrowia. Trudno się teŜ dopatrzyć ścisłego związku pomiędzy
poziomem rozwoju infrastruktury kulturalnej a depopulacją.
Przeprowadzona ogólna analiza warunków Ŝycia w poszczególnych gminach strefy
zapiliczańskiej województwa piotrkowskiego, w oparciu o kilkanaście wybranych
wskaźników z omawianego zakresu usług i warunków mieszkaniowych, dokonana
metodą rankingową, wykazała wprawdzie duŜe zróŜnicowanie tego zjawiska w obrębie
badanego regionu, ale jej porównanie ze zmianami liczby ludności nie daje prostej
zaleŜności. Dowodzi to, Ŝe całokształt warunków Ŝycia nie wpływa tak silnie na proces
depopulacji jak jego poszczególne elementy.
Okres jaki upłynął od przeprowadzenia badań terenowych do dzisiaj przyniósł
ogromne zmiany związane z przemianami ustrojowymi w Polsce. W zakresie badanych
cech, znaczną

poprawę odnotować moŜna w sieci handlowej i usługach bytowych,

zaopatrzeniu sklepów wiejskich i nieco mniejszą w zakresie sieci łączności telefonicznej
oraz uzupełnienia jej systemem CB Radio. Pogorszyła się natomiast obsługa wsi przez
usługi typu rolniczego, komunikację autobusową i kolejową. Ograniczono zasięg
ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Rozprzestrzenia się natomiast zasięg telewizji
satelitarnej. Pogorszył się stan oświaty, upadły zupełnie wiejskie placówki kulturalne w
tym biblioteki, które zastępowane są przez wypoŜyczalnie kaset video.
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