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M A T E R I A Ł Y

BOHDAN WILAMOWSKI, JÓZEF MUCHA

OSADNICTWO WIEJSKIE 
W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM PO ROKU 1945

Na kształtow anie kierunków  i poziomu produkcji rolnej w pływ ają przede 
w szystk im  warunki naturalne oraz praca ludzka. Istn ieje w zajem ne oddziały
w anie m iędzy w arunkam i naturalnym i i siłą roboczą. W pew nych granicach  
nakłady pracy mogą n iw elow ać trudności pow odowane przez przyrodę. 
W ostrzejszym  klim acie i na trudniejszych do uprawy glebach zużywa się na 
w yprodukow anie tej sam ej ilości określonego produktu dużo w ięcej pracy 
aniżeli na terenach lepiej usytuow anych pod tym  w zględem  (poz. bibliogr. 13).

W ojewództwo olsztyńskie ma jedne z najtrudniejszych w arunków  przyrod
niczych w  Polsce (Bibl. 4, 11, 17). Elem entem , który w  najw iększym  stopniu  
pow oduje upośledzenia tego regionu w  zakresie produkcji rolnej, jest klim at,

Tablica nr 1 
U kład tem peratur 

przeciętne dla lat od 1881 do 1930

Miejscoutość Średnia
roczna

Lipiec
maks.

roczna

Styczeń
min.

roczna

Ampli
tuda

roczna
mies.

Kune-
cień

Średnia 
V, VI, VII

Olecko 5,3 17,0 -  4,8 21,7 5,4 14,7
Szczytno 6,5 17,2 -  3,9 21,1 6,1 14,8
Lidzbark Warm. 6,6 17,0 - 3 ,3 20,3 6,0 14,5
Ostróda 7,0 17,6 -  3,0 20,6 6,3 15,1
Malbork 7,3 17.6 - 2 ,5 20,1 6,6 14,9
Koszalin 7,2 16,7 -  1,5 18,2 5,9 14,0
Szczecin 8,3 18,3 -  0,9 19,2 7,5 15,8
Lublin 7,4 18,4 -  3,5 21,9 7,4 16,2
Poznań 8,5 19,0 -  1,4 20,4 8,0 16,1
Zielona Góra 8,2 18,1 -  1,3 19,4 7,7 15,9
Krakótn 8,2 18,8 -  2,5 21,3 8,1 16,5
Opole 8,6 18.6 -  1,5 20,1 8,2 16,3
Wrochuu i 8,7 18,8 - 1,1 19,9 8,2 16,5

Uwaga: a) Dane do tablicy  zostały w zięte z prac Z. K a c z o r o w s k i e j  
K lim at Prus Polskich  i E. H o h e n d o r f a  K lim a t Pojezierza  
Mazurskiego a po trzeby  rolnictwa,  które są oparte na publikacjach  
Reichsamt für W etterdienst.  K lim atku nde  des Deutschen Reichs.
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a przede w szystkim  układ tem peratur (Bibl. 14). Niższa w porównaniu z tere
nami w ojew ództw  południowo-zachodnich o 2°C średnia tem peratura roczna, 
a szczególnie w  okresie nasilonej w egetacji roślin od maja do lipca w łącznie 
(patrz tabl. 1) powoduje przede w szystkim  obniżenie w ydajności plonów  
z hektara (Bibl. 3, 7).

Dużo w iększy jednak w pływ  na kształtow anie się warunków pracy w rol
nictw ie ma rozkład tem peratur w ciągu roku (Bibl. 6, 8, 21). Krótszy o przeszło  
m iesiąc okres gospodarczy (temperatura powyżej 3°C) aniżeli np. w w oj. opol
skim  (patrz tabl. 2) w ym aga dużo w iększej liczby ludzi ew entualnie w ysoko- 
sprawnych narzędzi produkcji do w ykonania tych samych zabiegów agrotech
nicznych

Tablica nr 2 
Temperatury w  układzie fenologicznym  

przeciętne dla la t od 1881 do 1930

Miejscoiuość
Poniżej 0eC Poniżej 3°C Ponad 5°C Ponad 15°C

Początek Ilość
dni Początek Ilość

dni Początek Ilość
dni Początek Ilość

dni

Olecko 24.11 115 3.4 216 14 4 189 14.6 66

Szczytno 28 11 105 30.3 223 10.4 196 13.6 69

Lidzbark War. 2.12 98 29.3 236 11.4 197 13.6 69

Ostróda 4.12 94 28.3 228 9 4 201 9.6 78

Malbork 8.12 84 25.3 233 64 207 11.6 78

Koszalin 16.12 70 25 3 237 9.4 205 22.6 60

Szczecin 27.12 50 16 3 250 29.3 219 3.6 91

Zielona Góra 16.12 63 15.3 247 28.3 218 1.6 93

Opole 24.12 54 13.3 254 25.3 224 27.5 104

Wrocłaiu 18.12 51 13.3 252 25.3 224 28.5 102

Uwaga: a) Tablica została opracowana w  oparciu o źródła wym ienione w uw a
gach do tablicy nr 1.

Dla uzyskiwania tej sam ej czy zbliżonej pod w zględem  w ielkości produkcji 
rolnictw o W armii i Mazur powinno mieć w ięcej pracowników i lepsze zainw e
stowanie. Krótszy o około 15°/o okres w egetacji (temperatura pow yżej 5°C) 
obniża w ydajność plonów  z hektara. W połączeniu z wyższym  zużyciem pracy 
(żywej i uprzedm iotowionej) w  przeliczeniu na hektar powoduje poważny  
wzrost kosztów jednostkowych uzyskiwanych produktów.

W ysokość opadów i całokształt warunków w ilgotnościow ych nie odbiega 
w zasadzie od przeciętnych w Polsce.

Siła produkcyjna gleb, mierzona klasam i bonitacyjnym i oraz strukturą 
użytków, kształtuje się w  w ojew ództw ie poniżej przeciętnej w Polsce 
(Bibl. 10, 16, 22).

Stosunkowo duży udział trwałych użytków  zielonych (patrz tabl. 3) obniża 
intensyw ność produkcji, a zarazem powoduje pew ne zmniejszenie nakładów  
pracy w  przeliczeniu na 100 ha użytków  rolnych.
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Tablica nr 3 
Struktura użytków  rolnych w  r. 1959 b)

Obszar Razem Grunty
orne Sady Łąki Pastmiska

Woj. olsztyńskie 100 74,9 0,6 14,3 10,2
Ziem ie Zachodnie a) 100 79,1 0,8 14,1 6,0
Ziem ie D awne a) 100 78,0 1,3 10,7 10,0
Polska 100 78,3 1,2 11,7 8,8

Uwagi: a) O kreślenie „Ziemie Zachodnie” oznacza w łaściw ie „Ziemie Za
chodnie i Północne” i pokryw a się w zasadzie z określeniem  „Zie
m ie Odzyskane”. W tej i następnych tablicach pod określeniem  
„Ziemie Zachodnie” należy rozumieć w ojew ództw a: olsztyńskie, 
gdańskie, koszalińskie, szczecińskie, zielonogórskie, w rocław skie  
(z w ydzielonym  ostatnio m iastem  W rocławiem) i opolskie.

O kreślenie „Ziem ie D aw ne” zastępow ane często określeniem  
„Ziemie C entralne” oznacza w  tej i w szystkich następnych tab li
cach tereny P aństw a Polskiego w  granicach obecnych bez w oje
w ództw  należących do Ziem Zachodnich w  zrozum ieniu om ów io
nym  w yżej.

b) Tablica została opracowana na podstawie danych zaw artych w  w y 
danym przez G łówny Urząd Statystyczny (GUS) Roczniku S ta t y 
s ty c zn ym  1960.

Szczególnym  jednak utrudnieniem  w  gospodarow aniu jest duża m ozaiko- 
watość gleb i pow ażne sfa low anie terenu (Bibl. 26, 27). Często na jednym łanie 
trzeba obok siebie upraw iać różne rośliny oraz w ykonyw ać zabiegi agrotech
niczne w  różnych term inach. Trudności w  upraw ie powodują m ałe i nieforem ne 
poletka, które pow stały na skutek przeplatania się z sobą różnych użytków, 
licznych strum yków, rowów, strom izn itp.

W ystępujące często duże pochyłości terenu pow ażnie utrudniają uprawę, 
szczególnie m echaniczną, a często w ręcz uniem ożliw iają stosow anie niektórych  
m aszyn i narzędzi (Bibl. 12, 18, 19). Skom plikow ane stosunki wodne wym agają  
dużych inw estycji w  m elioracje oraz pow ażnych nakładów  pracy na ich kon
serw ację (Bibl. 23). W sum ie użytki rolne woj. olsztyńskiego są bardziej praco
chłonne od przeciętnych w  Polsce.

* * *

Jak w  każdej, tak i w produkcji rolnej, obok w arunków  naturalnych spra
wą najw ażniejszą jest n iew ątp liw ie człow iek. Wiosną 1945 r. m ieliśm y ziem ię, 
częściow o budynki, a naw et resztki inwentarza. Jednak tam, gdzie zabrakło 
ludzi, życie gospodarcze zamarło całkow icie.

W zw iązku z odpływ em  ludności n iem ieckiej po ostatniej w ojnie zaszła 
konieczność sprow adzenia na jej m iejsce ludności polskiej. Zasiedlenie Ziem  
Odzyskanych, w  tym  i w ojew ództw a olsztyńskiego, jest n iew ątpliw ie in w e
stycją najw ażniejszą i najbardziej kosztowną. Mimo że w  m inionych w iekach  
na terenach tych przelaliśm y niem ało krw i i potu, to ostatni w kład narodu 
polskiego ψ  odzyskanie, zaludnienie i zagospodarowanie tych ziem  był n ie
w ątp liw ie najw iększy na przestrzeni całej historii. Dokonanie tego w kładu  
w  okresie, kiedy społeczeństw o polskie było tak bardzo wyniszczone wojną, 
jeszcze bardziej podkreśla ogrom dokonanego w ysiłku.

P rzybyli tu przew ażnie ludzie w  sile w ieku, zdolni do pracy, przedsię
biorczy. Nakład na ich w ychow anie poniosły inne tereny. Ogromne były rów 
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nież nakłady państwa i samego społeczeństwa na przesiedlenie takich mas 
ludności i to w prym ityw nych warunkach pierwszego okresu naszego gospo
darowania po w ojnie.

Jeszcze trudniej było w yniszczonem u przez wojnę Państw u Polskiem u  
przyjść z pomocą m aterialną osiadłej tu ludności. Pomocy tej potrzebowali nie 
tylko osadnicy, ale również pozostała polska ludność m iejscowa. W ysiłek  
państwa ponoszony na osadnictwo był ogromny w stosunku do jego możliwości, 
a rów nocześnie pomoc ta była zbyt mała w porównaniu z potrzebami. Początki 
gospodarowania były dlatego nader trudne. Szerzej o przyczynach hamujących  
rozwój rolnictw a była m owa w osobnym artykule zamieszczonym w  nr 3 (58) 
..K om unikatów” z r. 1957.

W latach 1945, 1946 i 1947 prace nad zasiedlaniem  w ojewództwa olsztyń
skiego ludnością polską hamowała repatriacja ludności niem ieckiej za Odrę. 
Trudność w  szybkim  uruchom ieniu kom unikacji spowodowała opóźnienie 
w yjazdu Niem ców. Szybszą realizację postanowień poczdamskich torpedowały 
w ładze Niem iec Zachodnich przez stwarzanie różnych trudności w odbieraniu  
transportów.

Mimo ogromnych przeszkód zasiedlanie w si W armii i Mazur idzie w bardzo 
szybkim  tem pie (patrz tablica nr 4). Najwyższy wskaźnik przyrostu ludności 
w ykazują pierw sze lata. Z 327,4 tys. ludności w iejsk iej w dniu 16 II 1946 r., 
liczba ta w  kolejnych latach na koniec roku przedstawia się następująco:

Tablica nr 4
Rozwój ilościow y ludności w iejsk iej (w tysiącach)

W latach Wojeujódzuio
olsztyńskie

Ziemie
Zachodnie Ziemie Dauine Cała Polska

1931 603,2 4 600 14 300 18 900
1946 327.4 3 207 12 932 16 139
1950 487,4 3 251 11 758 15 008
1955 552,0 3 550 11 916 15466
1960 574,0 3 504 12 145 15 649
1965 653,0 3 774 12 541 16 315

Uwagi: a) Dane dla Ziem Odzyskanych, w  tym i dla w ojewództwa olsztyń
skiego, podane dla roku 1931, oparte są o w yliczenia ze spisu 
z dnia 16 VI 1933 r. zawarte w Statis tik  des Deutschen Reichs, 
Ed. 450, Berlin 1934.

b) Dane dla terenów  będących do roku 1939 w granicach Polski oparte 
są o spis pow szechny z 9 lutego 1931 r. — GUS Mały Rocznik S ta 
tys tyczny.

c) Dane dla roku 1946 oparte są o spis z dnia 14 lutego 1946 r. i są 
zawarte w R o czn iku .S ta tys tyczn ym  z r. 1947 i 1948. Pewne rozbież
ności między danymi tabeli a danym i roczników wynikają stąd, 
że tabela zawiera dane w  granicach podziału adm inistracyjnego  
z r. 1959 (patrz uwaga „a” do tabl. nr 3), a w rocznikach zastoso
wano ścisły podział na Ziemie Odzyskane i Dawne.

d) Dane dla lat 1950 i 1955 w yliczono w  oparciu o Roczniki S ta ty 
styczne  GUS z lat 1950, 1955 i 1956. Obliczenia dla roku 1950 oparte 
są o w yniki spisu powszechnego z dnia 3 XII 1950 r.

e) Dane dla lat 1960 i 196*5 obliczo/io w. oparciu o m ateriały Rządu 
PRL dostarczone Sejm ow i PRL jako podstawę do Uchwały o planie 
5-letnim  na lata 1961 — 1965.

f) Dane dla lat 1955, 1960 i 1965 dotyczą dnia 31 XII i są w ynikiem  
szacunków GUS.

K om unikaty  13 193



1947 r. — 317,9 tys., 1948 г, — 398,3 ty s., 1949 r. — 496,1 tys., 1950 r. — 487,4 tys. 
N ależy przy tym  pam iętać, że osadnictw o było w iększe aniżeli to w ynika  
ze zw iększenia stanu ludności w  latach 1946 do 1948. W tym  bow iem  czasie 
w yjechało  ze w si około 100 tys. Niem ców. Tereny te opuściła rów nież część 
osiedleńców  przybyłych tu raczej w  celach kom binatorskich.

Pow ażny skok liczby ludności w  r. 1949 nie jest w ynikiem  nasilenia osad
nictw a i zaniku w yjazdów . Został on spow odowany przyłączeniem  pow iatów  
działdow skiego i now om iejskiego do woj.~ olsztyńskiego. Rok 1948 jest w ięc 
ostatnim  z lat o bardzo w ysokim  tem pie zasiedlania w si.

Nowy, nie sprzyjający rolnictw u kurs polityczny, m. in. nacisk adm inistra
cyjny na kolektyw izację, osłabia pow ażnie zainteresow ania osadnictw em  w iej
skim  i gospodarką rolną w  ogóle. Rozpoczyna się i na terenie Ziem Zachod
nich przepływ  ludności ze w si do m iasta. Spada udział ludności w iejsk iej 
w  ogólnej liczbie m ieszkańców . (Patrz tablica nr 5). Proces ten jest w  woj. 
olsztyńskiem  bardzo powolny.

Tablica nr 5
Procentow y udział ludności w iejsk iej w  ogólnej liczbie m ieszkańców

W latach W ojewództwo
olsztyńskie

Ziemie
Zachodnie Ziemie Dawne Cała Polska

' 1931 63 56 66 63
1946 74 64 68 67
1950 70 57 62 61
1955 68 53 58 56
1960 65 46 54 52
1965 66 45 53 51

U wagi: Do niniejszej tab licy  odnoszą się w szystkie uw agi podane do tablicy  
nr 4 z tą zmianą, że: .

• 1) dane dla woj. olsztyńskiego są obliczone w  oparciu o dane ze spisu  
niem ieckiego z dnia 15 V 1939 г., a nie z 1933 r. M ateriał do tych  
obliczeń zaw arty jest w  Sta t is t ik  des Deutschen Reichs, Bd. 552, 
Berlin 1943.

2) W w yliczeniach  tych dołączono w  całości do woj. olsztyńskiego tylko  
pow iaty, których przeszło 50°/o obszaru przypadło po roku 1945 
Polsce. Poniew aż chodzi tu o liczby stosunkowe, nie ma to w iększego  
znaczenia dla ścisłości danych.

W porównaniu z innym i regionam i zaludnienie w si olsztyńskiej jest dużo 
niższe (patrz tablica nr 6). Z drugiej strony słabo rozw ijają się: przem ysł oraz 
usługi w  m ieście. N ie przybyw a dlatego nowych m iejsc pracy, które przycią
gałyby ludność w iejską do m iasta, jak to ma m iejsce w  innych regionach.

W porównaniu z r. 1939 istnieją w  poszczególnych pow iatach w  r. 1959 
pow ażne różnice w  liczbie ludności w iejsk iej (patrz tablica nr 7). Jeszcze pow aż
n iejsze zm iany zaszły w  procentow ym  udziale ludności w iejskiej do ogółu 
m ieszkańców  (patrz tablica nr 8).

Podane liczby w skazują nierów nom ierny, a w sum ie bardzo pow olny proces 
urbanizacji poszczególnych pow iatów  po roku 1945, choć n iew iele lepiej było  
tu przed r. 1939. Jest to zjaw isko niepożądane. N owoczesne rolnictwo musi 
m ieć oparcie o w yspecjalizow ane, lokujące się z reguły w  m iastach usługi. 
N ajbliższa pięciolatka, niestety, nie przynosi w  tym zakresie poważnych zmian 
na lepsze. W ieś będzie m usiała w chłonąć nieom al cały swój przyrost naturalny.
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Tablica nr 6
Ilość ludności w iejskiej przypadająca na 100 ha użytków rolnych

W latach Wojemódzmo
olsztyńskie

Ziemie
Zachodnie Ziemie Damne Cała Polska

1931 50 73 98 91
1946 25 50 90 77
1950 37 52 83 73
1955 42 57 84 76
1960 43 56 86 77
1965 49 60 89 80

Uwagi: Do niniejszej tablicy odnoszą się w szystkie uw agi podane do tablicy  
nr 4 wraz z uzupełnieniem  podanych w  tablicy nr 5 z tym, że przy 
opracow ywaniu danych dla roku 1965 przyjęto w ielkość użytków rol
nych z roku 1960.

Tablica nr 7
Ilość ludności w iejsk iej w  poszczególnych powiatach w ojew ództw a olsztyńskiego

P о ш i a t y
Ludność miejska m tysiącach

1939 r. 1959 r.

Bartoszyce 17,0 15,9
Biskupiec 32,1 28,3
Braniewo 30,6 26,4
Giżycko 31,3 25,5
Górowo 14,2 15,4
Iława 31,4 34,6
Kętrzyn 40,2 33,8
Lidzbark 38,5 28,9
Morąg 42,0 44,1
Mrągowo 41,0 26,3
Nidzica 30,3 24,6
Olsztyn 51,2 38,1
Ostróda 49,7 39,3
Pasłęk 28,1 28,3
P i s z 40,5 25,0
Szczytno 53,6 41,6
W ęgorzewo 31,7 20,3

R a z e m : 603,4 496,4

Uwagi: a) Dane dla roku 1939 oparte są na danych ze spisu z dnia 15 V 1939 r.
i są zaw arte w  Statis t ik  des Deutschen Reichs,  Bd. 450/1 — Vierte 
Auflage 1939.

b) Dane dla roku 1959 pochodzą z Rocznika S ta tystycznego w o jew ó d z 
tw a  olsztyńskiego 1960 W yd. Prez. Woj. Rady Narodowej.

* * *

W r. 1945 pozostało na sw ych gospodarstwach około 12 500 rodzin ludności 
m iejscow ej (bez pow iatów  działdowskiego i nowomiejskiego). W następnych  
latach, m. in. po uregulow aniu spraw tzw. „gospodarstw spornych”, ludność ta 
zajm owała około 16 000 gospodarstw. (Bibl. 24). Do końca 1946 r. zasiedlonych  
zostało przez repatriantów  i osiedleńców  37 000 gospodarstw. Było to w  dużej 
mierze osadnictwo żyw iołow e. Planow ym  osadnictwem , głów nie repatriantów,
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Tablica nr 8
Procentow y udział ludności w iejsk iej w  ogólnej liczbie m ieszkańców  

w  poszczególnych pow iatach w oj. olsztyńskiego

P ó u) i a t у
Procent ludności miejskiej

1931 r. 1939 r. 1955 r. 1959 r.

Bartoszyce 60 51 64 55
Biskupiec 65 62 65 64
Braniew o 47 42 65 57
Giżycko 69 63 62 61
Górowo 83 83 88 85
Iława 54 50 65 63
Kętrzyn 62 59 65 63
Lidzbark 74 68 68 64 j
Morąg 80 75 86 85 i
Mrągowo 79 77 70 66 !
Nidzica 79 77 78 79 1
Olsztyn 92 90 90 88
Ostróda 67 66 67 65 ;
Pasłęk 78 75 82 80
P i s z 79 76 67 61 i
Szczytno 76 74 80 76 i
W ęgorzewo 80 74 75 ' 75

Uwagi: a) Dane dla lat 1939 i 1959 pochodzą ze źródeł podanych w  tablicy nr 7.
b) Dane dla roku 1933 oparte są na danych spisu z dnia 16 VI 1931 r. 

zaw artych w  Sta t is t ik  des Deutschen Reichs  Bd. 450. Berlin 1934.
c) Dane dla roku 1955 pochodzą z Rocznika S ta tys tyczn ego  1956, W y

danego przez GUS.

zajm ował się w  pierw szym  okresie Państw ow y Urząd R epatriacyjny, który 
m iał swe p laców ki w e w szystkich pow iatach. Osadnikam i z Polsk i Centralnej 
zajm owały się pow stałe nieco później placów ki Urzędu Ziem skiego i W ydziału  
Osiedleńczego.

Od roku 1946 akcja osiedleńcza jest dlatego lepiej zorganizowana i ma 
charakter planow y. Na koniec r. 1947 było zasiedlonych już 52 000 gospodarstw, 
w  tym  m ieści się około 12 000 rodzin ludności ukraińskiej, przesiedlonej do 
woj. olsztyńskiego przymusowo. Razem z gospodarstwam i ludności rodzimej 
czynnych było w w oj. olsztyńskim  na koniec r. 1947 około 64,5 tys. gospodarstw  
chłopskich.

Jak już wspom niano, od r. 1949 tempo osadnictw a pow ażnie słabnie. (Bibl. 9). 
W szystkie zabudowania, łącznie z częściow o uszkodzonym i, zostały zajęte już 
w roku 1947. W iele rodzin, a szczególnie ludności ukraińskiej, osiedlono 
w  gospodarstwach bardzo zrujnowanych. Część tej ludności, mimo czynionych  
jej trudności, opuściła teren woj. olsztyńskiego w  następnych latach i wróciła 
w  rodzinne strony.

Do końca 1947 r. w zięto rów nież na osadnictw o indyw idualne 110 gospo
darstw  o obszarze ponad 100 hektarów użytków rolnych. Pozostały jeszcze 
pow ażne ilości nie rozdysponowanych użytków rolnych, ale brak dla nich było 
zabudowań. D alsze osadnictw o m usiało być prowadzone już tylko w oparciu 
o odbudowę zniszczonych zagród, dlatego pow ołane zostało na szczeblu w oje
wódzkim  specjalne przedsiębiorstw o budow nictw a w iejskiego.

W r. 1933 na obecnym  obszarze woj. olsztyńskiego było 79 600 gospo
darstw, w tym nieom al dw anaście tysięcy stanow iły gospodarstwa pow iatów  
działdow skiego i now om iejskiego. Na tereny odzyskane przypadało niecałe 
68 tys. gospodarstw , w tym prawie dwa tysiące stanow iły gospodarstwa
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pow yżej 100 ha. W czasie wojny zostało zniszczonych około 18 tys. zagród 
w iejskich (Bibl. 5). Do osadnictwa indywidualnego pozostało około 50 tys. za
gród. Tymczasem już w roku 1947 było na gospodarstwach wraz z ludnością 
rodzimą około 65 tys. rodzin.

Na w ielu  gospodarstwach osiedlano bowiem dwie, trzy i w ięcej rodzin. 
W r. 1958 na terenie w ojewództwa olsztyńskiego było już 93,8 tys. gospodarstw  
o obszarze powyżej 0,5 ha (patrz tablica nr 9). Jak z tego wynika, na terenie 
W armii i Mazur pow stało po w ojnie o około 14 tys. gospodarstw więcej, mimo 
tego, że w ie le  zagród nie zostało w  ogóle odbudowanych.

Tablica nr 9
Zmiany w strukturze agrarnej na terenie woj. olsztyńskiego

Grupa gospodarstu) m ha
L a t a

1933 1950 1958

1) Ilość gospodarstw  w  tysiącach: 
Ogółem 79,6 84,7 93,8
5,0 do 20,0 ha 25,5 16,6 27,0
0,5 do 5 ha 36,7 63,7 62,8
ponad 20,0 ha 17,4 4,2 4,0

2) Ilość gospodarstw  w odsetkach: 
Ogółem 100,0 100,0 100,0
5,0 do 20,0 ha 32,0 19,8 28,8
0,5 do 5 ha 46,1 75,2 67,0
ponad 20,0 ha 21,9 5,0 4,2

Uwagi: a) Dane dla r. 1933 — patrz uwaga „a” do tabl. nr 4.
b) Dane dla r. 1950 i 1958 zostały obliczone na podstawie danych

zawartych w  Roczniku S ta ty s tyczn ym  z 1960 r. Wyd. GUS.
c) W latach 1950 i 1958 do grupy gospodarstw  pow yżej 20 ha w liczo

nych zostało około 0,7 tys. państw, gosp. rolnych.
d) Dla celów  porównawczych do roku 1933 dodano w  poszczegól

nych grupach gospodarstwa powiatów: Działdowo i Nowe Miasto:

Jak w ynika z danych przytoczonych w tablicy nr 9, bardzo duże zmiany
zaszły nie tylko w ilości, ale i w strukturze gospodarstw. Ogromnie wzrosła 
liczba gospodarstw w  granicach 5 do 20 ha, a do drobnego odsetka zmalała  
liczba gospodarstw  pow yżej 20 ha. Procent ten jest szczególnie nikły w  pow ia
tach, w których n iew iele jest ludności rodzimej (patrz tabl. nr 10).

Cechą charakterystyczną powiatów o w iększym  odsetku ludności rodzimej 
jest zachowanie stosunkowo dużej, jak na warunki woj. olsztyńskiego, liczby  
gospodarstw  w granicach obszarowych 2 do 5 ha. N iekorzystnym  objawem, 
następującym  po roku 1950, jest szybki wzrost gospodarstw  w  granicach 0,5 
do 5,0 ha oraz poniżej 0,5 ha, przy jednoczesnym spadku liczby gospodarstw  
w  granicach 5 do 20 ha. Mimo tych przesunięć struktura agrarna woj. olsztyń
skiego jest bardziej korzystna aniżeli w  innych regionach Polski. W r. 1958 
przypadało bowiem w  Polsce na gospodarstwa od 0,5 do 5 ha aż 60,8% (woj. 
olsztyńskie 28,8%), a na gospodarstwa w  granicach 5 do 20 ha tylko 38,3% 
(w woj. olsztyńskim  67%) ogólnej liczby gospodarstw.

Przed bliższym  om ów ieniem  związków osadnictwa ze zmianami w struk
turze agrarnej w  dalszej części artykułu zwrócić należy uwagę na fakt, że na 
terenie woj. olsztyńskiego objęliśm y, licząc w tym i zabudowania całkow icie 
lub częściowo zniszczone, 30,4 tysięcy zagród gospodarsbv w  granicach 5 do 
20 ha. Dziś gospodarstw  w  tej grupie w ielkości jest 62,8 tysięcy, ą w ięc przeszło
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Tablica nr 10
Struktura gospodarstw  rolnych w  poszczególnych powiatach woj. olsztyńskiego

P o w i a t Rok
Odsetek poszczególnych grup gospod. rolnych
do 2haj2 do 5 ha 5 do 10 hajlO- 20 hajponad 20 ha

B artoszyce 1930
1958

12.8
20,0

11,3
10,5

12,8
25,7

29.6
43.6

33,5
0,2

Biskupiec 1939
.1958

15,8
17,7

16,9
12,7

18,1
25,1

21,0
41,7

28,2
2,8

Braniewo 1939
1958

10.9
24.9

11,2
10,9

17,7
35,3

17,1
28,7

40,1
0,2

Giżycko 1939
1958

15,9
19,6

15,6
10,9

19,5
29,8

24,0
36,8

25,0
2,9

Górowo 1939
1958

10,7
13,3

13,2
6,6

16,7
35,0

32,2
45,1

27,1
0,0

Iław a 1939
1958

18,8
20,6

14,0
11,2

16.3
26.3

33,8
41,0

17,1
0,9

K ętrzyn # 1939
1958

13,6
19,2

12.3
11.4

14,2
32,4

28,1
36,1

31,8
0,9

Lidzbark 1939
1958

12,6
9,3

15,9
8,0

19,7
31,1

22,4
50,8

29,4
0,8

Morąg 1939
1958

20,0
24,1

15,6
9,5

17.7
36.8

27.3
29.3

19,4
0,3

Mrągowo 1939
1958

22,0
29,6

18,6
16,1

20,2
24,5

21,3
25,0

17,9
4,8

Nidzica 1939
1958

15,4
18,2

13,8
13,7

17,7
26,9

25,2
35,6

27,9
5,6

Olsztyn 1939
1958

13,2
28,4

16,9
15,0

24.2
23.2

24.6
23.7

21,1
9,7

Ostróda 1939
1958

19,8
29,6

16,4
13,7

19,3
31,8

25,5
22,3

19,0
2,6

Pasłęk 1939
1958

14,1
20,4

13,2
7,3

19,6
25,3

24.2
46.3

28,9
0,7

P i s z 1939
1958

18,9
28,8

17,8
10,7

20,7
21,3

20,6
37,2

22,0
2,0

Szczytno 1939
1958

14,0
21,9

15.1
13.2

21,2
26,5

25,1
31,0

23,7
7,4

W ęgorze wo 1939
1958

14,8
16,3

15,2
9,4

19,7
38,4

28,0
35,3

22,3
0,6

Uwagi: a) Dane dla roku 1939 zaczerpnięto z tomu I G ospodarstwo w iejskie
■ na Ziem iach Zach. i Północn. Wyd. PIWR, W arszawa 1950, 

s. 36 — VII.
b) Dane dla roku 1958 opracowano na podstaw ie Rocznika S ta ty 

stycznego woj. o lsztyńskiego 1960 r.
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dwukrotnie w ięcej. Odziedziczona niew ielka liczba gospodarstw o przyjętej 
u nas w ielkości za typową stwarzała i stwarza nadal poważne trudności 
w  racjonalnym  zagospodarowaniu w si.

Część chłopów osiedlona została bowiem w  zabudowaniach gospodarstw  
poniżej 5 ha, a naw et w  budynkach na działkach robotniczych. Otrzymane 
zabudowania są zbyt małe w  stosunku do przydzielonych im najczęściej w  gra
nicach pow yżej 7 ha gruntów  uprawnych. Inni mają zabudowania po gospo
darstwach pow yżej 20 ha, a w ięc zbyt duże w  stosunku do posiadanego przez 
nich najczęściej poniżej 15 ha areału. Drogo kosztuje ich nie tylko konserwacja  
i remonty tych zabudowań, ale i opłaty ubezpieczeniowe oraz inne świadczenia.

Najgorsza jest jednak sytuacja w  zagrodach, w  których osiedlono dwie 
i w ięcej rodzin chłopskich. Powoduje to nie tylko utrudnienie w  pracy i kon
flik ty  sąsiedzkie, ale i zaniedbyw anie zabudowań. Są wypadki, że na skutek  
opuszczenia działek przez część osadników zabudowania po gospodarstwach  
100 i w ięcej hektarowych zajmują obecnie tylko 2 czy 3 rodziny. Budynki 
takich osadników  są najczęściej bardzo zaniedbane (Bibl. 25).

Szczególnie skom plikowana sytuacja pow stała tam, gdzie decyzją władz 
państw ow ych zostali dosiedleni na okres 5 lat osadnicy do w cześniej nadanych  
gospodarstw. W tym okresie dosiedlone rodziny m iały przy pomocy państwa  
wybudować sobie zagrody i zwolnić odstąpione im czasowo pomieszczenia. 
N iestety, do dziś, po przeszło 10 latach, obietnica nie została spełniona. Dla 
rozładowania przeludnienia i stworzenia znośnych w arunków  gospodarowania 
w  zagrodach zajętych przez dw ie i w ięcej rodzin wykorzystano częściowo  
gospodarstwa opuszczone. Nadal jednak problem ten nie został załatwiony, do 
końca (Bibl. 28). W iele rodzin chłopskich do dziś nie ma sam odzielnych gospo
darstw i korzysta z tym czasowych pomieszczeń.

W ynika stąd wniosek, że dla dostosowania zabudowań do nowej struktury 
agrarnej należałoby wybudować na w si masę budynków m ieszkalnych i gospo
darskich. Inna już będzie skala, a szczególnie struktura budownictwa, jeżeli 
uw zględni się, że obecny ustrój gospodarki chłopskiej jest rozwiązaniem  przej
ściowym . Budownictw o jest inw estycją przynajm niej na kilkadziesiąt lat i d la
tego m usi być dostosowane do rozwiązań przyszłościowych. Sprawa tendencji 
rozwojowych polskiego rolnictw a to już zagadnienie w ykraczające poza oma
w iany temat.

* * *

Podstaw ow ym  w arunkiem , od którego zależy dalszy pom yślny rozwój osad
nictwa w iejskiego, a m iędzy in. inw estycje w  gospodarstwa chłopskie itp., jest 
sprawa stabilizacji stosunków  produkcji rolnej,. Jedną z przyczyn i to chyba 
najw ażniejszą, tego co nazyw am y „poczuciem tym czasow ości”, jest przedłu
żanie się w  nieskończoność prac związanych z ostatecznym  uregulowaniem  
spraw  w łasnościow ych. Przeciw działało stabilizacji w prowadzanie ciągłych  
zmian w  polityce uw łaszczeniowej. Zm ieniały się szczególnie poglądy na w ie l
kość gospodarstw  chłopskich, a naw et na samą potrzebę pełnego uregulowania  
spraw w łasnościow ych.

N ieszanow anie przez w ładze w łasnych dokumentów uwłaszczeniowych, 
różne tzw. „regulacje gruntów ”, dokw aterowyw anie osadników do nadanych  
już zagród, lekcew ażenie interesów  chłopów indyw idualnych przy w ytyczaniu  
granic areału spółdzielni produkcyjnych i w iele innych posunięć spowodowały  
załam anie w iary osadników  w  to, że użytkowane przez nich gospodarstwa będą 
ich w łasnością. Bardzo dużo błędów  w  polityce rolnej zostało już napraw io
nych. Potrzebny jest jednak dalszy w ysiłek, by osiągnąć pełne poczucie stab ili
zacji na w si olsztyńskiej. '
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Przejaw y poczucia tym czasow ości są różne. Wyraża się ono m. in. w n ie
chęci do inw estow ania w  nieruchom ości. Najbardziej z tej racji ucierpiały  
zabudowania oraz urządzenia w odno-m elioracyjne. D alekie od dostatecznych  
były remonty. Jeszcze gorzej przedstaw ia się nowe budownictwo. Kurczy się 
nadal i tak już skrom na baza budynków. Tam, gdzie nie są rem ontowane urzą
dzenia m elioracyjne, pogorszyła się produkcyjność gruntów. P ew ien  przełom  
na plus w  tym zakresie, ale w ciąż niedostateczny, nastąpił dopiero w  ostatnich  
latach. Obok bardzo rozw iniętego budow nictw a państw ow ych gospodarstw  
rolnych i prowadzonej do niedaw na odbudowy zagród chłopskich przez pań
stwo coraz liczniejsze jest ostatnio budow nictw o chłopów  indyw idualnych. 
Najszerzej jednak rozw inęły się rem onty zagród. L iczni rolnicy zaczynają  
dokonywać nakładów na remont i konserw ację urządzeń m elioracyjnych.

Jak już zaznaczono, dalszy rozw ój inw estycji w  gospodarce chłopskiej będzie 
zależał w  dużej m ierze od postępu w  zakresie norm owania sytuacji prawnej 
osadników. Zasadniczą podstawą prawną osadnictw a był dekret o ustroju  
rolnym  i osadnictw ie na Ziem iach Odzyskanych z dnia 6 IX  1946 r. Już 
w  końcu r. 1946 pow ołane zostały w  powiatach tzw. „kom isje w nioskow e”. Zada
niem ich było przyjm ow anie w niosków  o nadanie gospodarstw  i w stępne przy
dzielanie poszczególnym  osadnikom pom ieszczeń oraz w ytyczanie granic 
przydzielonych użytków .

W oparciu o te w nioski, których do końca r. 1947 zebrano w  woj. olsztyń
skim około 40 000, pow iatow e kom isje osadnictw a rolnego w ydaw ały akty  
nadania. N astępnym  etapem , prow adzącym  do pełnego uw łaszczenia, było orze
czenie o wykonaniu aktu nadania. N astępow ał on po dokładnym  w ym ierzeniu  
i w yszacow aniu gospodarstwa. Pracę tę poprzedzała m asa czynności obejm u
jących m. in. ustalenie całego planu zagospodarowania w si. W oparciu o te 
przepisy zdołano opracować do końca r. 1947 zaledw ie 4500 w niosków  na doko
nanie w pisów  do ksiąg w ieczystych.

W r. 1948 w ydane zostały szczegółow e przepisy w prowadzające tzw . „regu
lację gruntów ”. Składała się ona z dwóch faz. P ierw sza faza polegała na opra
cow aniu planu zagospodarowania poszczególnych w si. P lan  taki ustala ł liczbę 
i rozm ieszczenie gospodarstw  w  danej w si. Druga faza polegała na szczegóło
w ym  opracowaniu indyw idualnych w niosków  o dokonanie w pisów  hipotecz
nych. W roku 1948 prace z tego zakresu zostały skoncentrowane w  pow iatach  
Braniew o, Górowo, Bartoszyce, P asłęk  i Iława. W pierw szej fazie w pisano do 
hipotek 60 000 ha. U w łaszczeniem , opartym o nowe przepisy, objęto ostatecznie  
w  r. 1948 tylko 2000 gospodarstw.

Przepisy regulacyjne roku 1948 ustalały  w ielkość gospodarstw  na 7 — 8 ha, 
podczas gdy realizow any od r. 1946 dekret m ów ił o górnej granicy 15 i 20 ha. 
Zaszła dlatego potrzeba zm niejszania gospodarstw, którym  nadano w iększy  
areał. W ten sposób pow stało w  licznych w siach w iele  w olnych gruntów, ale  
bez zabudowań. Dla zagospodarowania tych w olnych działek nadawano je no
w ym  osadnikom z tym , że dokw aterow ano ich, jak w ów czas zapew niano, na 
5 lat do zabudowań w cześniej już zasiedlonych. Takich dokw aterowań doko
nano około 3000. Do dziś mimo w ykorzystania na przekw aterow anie gospo
darstw  opuszczonych mamy jeszcze k ilkaset rodzin, które nadal nie mają 
w łasnej zagrody.

M imo stosowania dokw aterow ań tylko niew ielka część pow stałych z okro
jenia istniejących gospodarstw  gruntów  została nadana nowym  osadnikom. 
Reszta zam ieniała się najczęściej w e  w tórne odłogi. Dla ich zagospodarowania  
m usiały być w  następnych latach podejm owane specjalne akcje. Grunty te 
stanow ią do dziś w iększość zapasu użytków  rolnych będących w  dyspozycji
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Państw ow ego Funduszu Ziemi. W ostatnich dwóch latach część tych gruntów  
została ponow nie sprzedana chłopom na pow iększenie kiedyś niesłusznie i prze
sadnie zm niejszonych gospodarstw.

W końcu roku 1948 z nakazu w ładz centralnych została zapoczątkowana 
w eryfikacja przydziału gospodarstw. Chodziło o odebranie gospodarstw  tym, 
którzy brali je w  celach spekulacyjnych. W liczbie tej była spora grupa urzęd
ników, którzy próbow ali gospodarować w  oparciu o siłę najemną. Do połowy  
r. 1949 odebrano takich gospodarstw  około 750. Akcja, w  zasadzie słuszna, miała  
ten w ie lk i m ankam ent, że podrywała zaufanie do wszelkich decyzji o nada
w aniu gospodarstw.

Od końca 1949 r. prace uw łaszczeniowe uległy praktycznie całkowitem u  
zaham owaniu. Cały w ysiłek  służby geodezyjnej oraz pracowników urządzeń 
rolnych został zaangażow any do prac związanych z wydzielaniem  m asywów  
gruntów dla organizowanych spółdzielni produkcyjnych. W związku z częstym i 
zm ianam i osobowym i w  składzie spółdzielni i pow staw aniem  wciąż nowych 
spółdzielni pracy tej było bardzo dużo.

Specjalnym  problem em form alno-prawnym  i drażliwym  politycznie było 
zajęcie przez osadników  gospodarstw  ludności rodzimej. W pierw szej fazie 
żyw iołow ego osadnictw a, szczególnie na południu w ojewództwa, w ładze ograni
czały się często do legalizow ania sam owolnego zajm owania gospodarstw, w tej 
liczbie również w ielu  gospodarstw, których w łaściciele nie w yjechali za Odrę. 
Po w stępnym  uregulow aniu szeregu spraw jeszcze w  r. 1948 było około 2000 
tzw. „spornych gospodarstw ”.

Mimo bardzo dużego w ysiłku  ze strony państwa tylko część spornych spraw  
została załatwiona przez nadanie innego gospodarstwa osadnikowi lub w łaści
cielow i spornego gospodarstwa. Do załatw ienia tego zagadnienia powołano  
w  pow iatach tzw. „komisje rozjem cze”. Na szczeblu wojewódzkim  działała  
„Komisja O dw oław cza”. Częściowo sprawy rozwiązały się przez w yjazd do 
N iem iec w łaścicieli z ludności rodzimej ubiegających się o zwrot gospodarstw.

O statecznie od strony form alnej sprawa została załatwiona ustawą z marca 
1958 r., która przekreśla całkow icie prawa do zwrotu gospodarstw  lub otrzy
m ania ekw iw alentu  dla tych w szystkich, którzy do tego czasu nie zdołali tych 
spraw  załatwić. Pow stanie gospodarstw  spornych było w ciąż jedną z głównych  
przyczyn odradzania się antagonizm ów m iędzy ludnością m iejscow ą a na
pływ ow ą. .

Drugim kłopotliw ym  problemem była sprawa ludności ukraińskiej. Została 
ona osiedlona przym usowo, przew ażnie na gospodarstwach poważnie zniszczo
nych i zbiorowych. M iała ona dlatego duże trudności w  zagospodarowaniu się. 
Tym w iększa była jej dążność do powrotu na sw oje gospodarstwa w  Polsce 
południow o-w schodniej. W iele rodzin porzuciło dlatego nadane im gospodar
stwa w  woj. olsztyńskim . Do dziś, choć coraz rzadziej, ma m iejsce odpływ  tej 
ludności z W armii i Mazur.

N ajw iększa jednak liczba opuszczających gospodarstwa rekrutuje się z tych 
rolników, którzy obok nadanych im tu gospodarstw  m ieli i mają sw oje gospo
darstwa w  Polsce centralnej. W ielu z nich z góry zakładało swoją tym czaso
w ość na tych terenach. Nierzadkie były wypadki, szczególnie w  powiatach  
południowych w ojew ództw a, że zajm owano gospodarstwa rolne, by m ieć tu 
po prostu bazę ułatw iającą „szaber”, czyli, m ówiąc bez ogródek, okradanie tych 
terenów  i inw estow anie w  swoje gospodarstwa na ziem iach dawnych.

Istniała też pewna grupa osadników, która opuszczała gospodarstwa, gdyż 
nie w ytrzym yw ała w  istniejących dla rolnictwa indywidualnego warunkach  
ekonomicznych. B yli to przeważnie osadnicy, którzy nie m ieli i nie mają 
kw alifikacji pozw alających im na prow adzenie gospodarki na poziomie, który
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zapew niłby im rentow ność. Trudno jednak dostosow yw ać ekonomikę rolnictw a  
i całej gospodarki państw ow ej dó poziom u najgorszych rolników. Naturalna  
selekcja była zaw sze i jest obecnie. S łuszniej będzie, gdy ludzie ci przejdą do 
pracy, do której się bardziej nadają. Skalę tego zjaw iska obrazuje tabl. nr 11. 
Jak w ykazują podane liczby, w  okresie najm ocniejszego nacisku adm inistra
cyjnego na kolektyw izację najbardziej nasilone było opuszczanie gospodarstw.

Wśród opuszczających gospodarstwa są i tacy, którzy brali kiedyś gospodar
stw o w  nadziei, że będą m ogli korzystać z siły  najem nej, albo nie zdaw ali sobie 
spraw y z tego, jak pracochłonna i uciążliw a jest produkcja rolna. Obok w y 
m ienionych grup w śród opuszczających gospodarstwa rolne są rodziny, z k tó
rych m łodzież przeszła do pracy w  innych zawodach, a na gospodarstwie pozo
sta li ty lk o  starzy rodzice, n iezdolni do sam odzielnego gospodarowania na tak 
dużych gospodarstwach (Bibl. 1). Podobne zjaw isko w ystępuje w  Poznańskiem , 
Bydgoskiem  i w  ogóle tam, gdzie są duże, jak na w arunki polskie, gospodar
stw a chłopskie.

Tablica nr 11
Gospodarstwa chłopskie w  w oj. olsztyńskim  przejęte przez Skarb Państw a

w  latach 1950 do 1956 *)

L a t a
Ilość gospodarstm przejętych na Skarb Państiua

ш ujoj. olsztyńskim na całych Ziemiach Zach.

1950 964 9 256
1951 1 300 6 287
1952 1 305 6 992
1953 1 286 6317
1954 325 2 882
1955 740 5 477
1956 688 4 646 1

R a z e m : 6 608
1

41 837 ;

*) W edług danych Min. R olnictw a, Prezydium  WRN w  Olsztynie w ykazuje  
dużo niższe liczby (patrz Spraw ozdanie na IV Sesję WRN w  Olsztynie w  dniu 
30 w rześnia 1958 r.). Jeszcze inne liczby zaw arte są w  pracy dr L. К  o ś с i ń - 
s k i  e g  o i m gr H. W e r w i c k i e g o  pt. Migracje ludności na Ziemiach  
Zachodnich i Północnych w  latach 1951 — 1957 — w yd. TRZZ W -wa 1961.

Opuszczone gospodarstw a po przekazaniu ich państw u były nadawane, 
a ostatnio są sprzedaw ane now ym  osadnikom. W dużej mierze skorzystali 
z nich repatrianci przybyli w  ostatnich latach. Proces opuszczania gospodarstw  
będzie n iew ątp liw ie zjaw iskiem  trw ającym  jeszcze szereg lat. Zmieni się tylko  
jego charakter. Obecnie, na skutek tego, że gospodarstwa rolne do czasu ich 
spłaty stanow ią w łasność państw a, cała w ym iana w łaścicieli odbywa się 
głów nie na drodze adm inistracyjnej. Po całkow itym  uw łaszczeniu w ym iana  
użytkow ników  gospodarstw  będzie się odbyw ała podobnie jak w  całej Polsce 
w  drodze kupna-sprzedaży.

sH sH *

Od r. 1950 coraz bardziej zaczęły ciążyć pow stałe z okrojenia gospodarstw  
chłopskich grunty w  poszczególnych w siach. Do tego zaczęły stopniowo docho
dzić grunty po opuszczonych gospodarstwach. Zachodziła konieczność znale
zienia użytkow ników  tej ziem i. W ybrane zostało jedyne m ożliw e w ów czesnych  
w arunkach rozw iązanie. Grunty te zostały przydzielone do zagospodarowania
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PGR. Form alnie problem przestał istnieć. W rzeczyw istości pow stał nowy, 
nie m niej skom plikowany. Grunty te stały się dla PGR przysłow iow ą kulą  
u nogi.

Przydzielone kaw ałki ziemi, pozbawione z reguły zabudowań, odległe często  
po kilka, a naw et kilkanaście kilom etrów  od ośrodka gospodarczego PGR, po
chłaniały ogromne środki na ich uprawę, a daw ały najczęściej nikłe plony. 
Słabe na ogół w ówczas PG R -y m usiały z konieczności jeszcze bardziej osłabić 
i tak już ekstensyw ną pracę na uprzednio uprawianych gruntach. W rezultacie  
odbijało się to na przeciętnej w ysokości plonów  i ogólnym poziom ie produkcji, 
a w  szczególności na rentow ności PGR-ów.

Stało się to bezpośrednią przyczyną szargania opinii PGR-ów, a naw et w y 
suw ania tak nonsensownych wniosków , jak ten, że w  polskich warunkach  
gospodarka indyw idualna ma przewagę nad dużym i gospodarstwam i uspołecz
nionym i. Niedorzeczność tego tw ierdzenia w ykazują chociażby osiągnięcia  
PG R -ów  w  ostatnich latach.

Tylko w  pierw szych latach przekazywania gospodarstwom  uspołecznionym  
w olnej ziem i PG R -y zmuszone były przejąć dodatkowo około 75 000 ha gruntów  
poregulacyjnych. Poniew aż grunty te były w  szachownicy z polam i chłopskim i, 
zaszła potrzeba dokonywania ponownych regulacji, by dla PG R -ów  w ydzielić  
użytki rolne m ożliw ie w  jednym  kom pleksie. Powodow ało to nowe zadraż
nienia z chłopam i i dalsze podrywanie poczucia w łasności w  stosunku do 
nadanych gruntów. W zmagało to jeszcze bardziej tendencję do opuszczania  
gospodarstw .

Dla zaham owania odpływu ludności rolniczej ze w si zapoczątkowano 
w  r. 1950 stosowanie różnego rodzaju rygorów adm inistracyjnych, łącznie 
z zakazem zatrudniania ludności ze w si w  m iastach. Specjalne utrudnienia  
w  opuszczaniu gospodarstw  zostały nałożone na osadników. Kiedy te środki 
zawiodły, zastosowano różne inne posunięcia zmierzające do zaham owania  
odpływ u ludności ze w si. Punktem  przełom owym  jest w ydanie w  dn. 6 IX  1951 r. 
dekretu o ochronie i uregulow aniu w łasności gospodarstw  chłopskich na Z ie
miach Odzyskanych.

D ekret ten nie wprowadza w  zasadzie żadnych nowych zasad uwłaszczenia, 
a jedynie daje jakby gw arancję realizacji dekretu z r. 1946, łącznie z utrzy
m aniem  górnej granicy gospodarstw, na poziomie 15 i 20 hektarów. Mimo roz
propagowania dekretu nie następuje żadna istotna zmiana w  nastrojach chło
pów. N adal są nieufni. Skłania ich do tego m. in. kontynuow anie starych  
praktyk. Jedyną istotną dla chłopów zmianą w  tym  okresie jest ponowne pod
jęcie prac uw łaszczeniowych. Prace te przebiegały bardzo wolno. Pracownicy  
tego działu  byli bowiem  w ciąż absorbowani przede w szystkim  urządzaniem  
gospodarstw  spółdzielczych i państwow ych.

K iedy dekret z r. 1951 nie przyniósł pożądanych rezultatów  w  zaham owaniu  
odpływ u osadników, uchw ałą Rządu z r. 1952 zostały wprowadzone bardziej 
atrakcyjne warunki osadnictw a. W yrażały się one m. in. w  zw olnieniu nowo 
osiadłych chłopów  od podatku gruntow ego na 3 lata i obowiązkowych dostaw  
na 2 lata. Osadnikom przysługiw ało prawo do bezpłatnego przewiezienia rodzi
ny wraz z całym  dobytkiem  na przydzielone gospodarstwo. Remont przydzie
lonych zagród w ykonyw any był w  całości na koszt państwa. Do tego docho
dziła pomoc kredytowa, częściowo w  postaci kredytów bezzwrotnych. W okresie 
tym  na sam tylko remont 2806 zagród w ydało państwo w  woj. olsztyńskim  
przeszło 38 m ilionów złotych, .
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W yniki tej akcji nie były nadzw yczajne. W gospodarce chłopskiej osadnic
tw o nie rów noważyło odpływu. Szczególne zrażenie nastąpiło do osadnictwa  
indywidualnego. Dużo w iększe pow odzenie m iało osadnictw o w państwow ych  
gospodarstwach rolnych, a naw et leśnych, choć te ostatnie dysponow ały m niej
szym i w  stosunku do PGR m ożliw ościam i m ieszkaniow ym i. Poniew aż osadnic
tw o rolnicze nie rów now ażyło odpływm, dlatego w ydany zostaje w dn. 9 II 1953 r. 
dekret o całkow itym  zagospodarow aniu użytków  rolnych.

Nowo w prowadzony dekret przew idyw ał różne m ożliw ości zagospodarowania  
nie w ykorzystanych w  pełni gruntów. Tendencja dekretu była wr zasadzie 
słuszna i św iadczyła o praw idłow ym  rozeznaniu sytuacji. Jego głów ną wadą  
było to, że został w ydany zbyt późno. Skutki tego dekretu były stosunkowo  
niew ielk ie, gdyż w  praktyce bardziej konsekw entnie były realizow ane jego złe 
aniżeli dobre strony.

Dekret przew idyw ał przede w szystkim  n iesien ie pomocy gospodarstwom  
podupadłym . Chodziło o to, by chłopi m ogli nadal uprawiać przydzieloną im  
ziemię. Tylko w  w ypadku braku innego rozwiązania w ładze terenow e mogły 
przejm ować ziem ię na rzecz państw a. Odbieranie gruntów  od chłopów  trakto
w ano jako ostateczność. Przejm ow ane grunty, jak rów nież te, które przejęto 
uprzednio m. in. na skutek przeprowadzonych regulacji, były przekazywane 
bezpłatnie do zagospodarowania różnym użytkownikom .

W edług danych W ydziału R olnictw a Prez. Woj. Rady Narodowej w  O lszty
nie przejęto, a zarazem przekazano do zagospodarowania w  oparciu o om awiany 
dekret w  1955 r. 14 618 ha z 1536 gospodarstw , a w  1956 r. — 10 417 ha z 1211 
gospodarstw  (M inisterstw o R olnictw a podaje dla lat 1955 i 1956 m niejsze liczby). 
W przejętych gruntach były rów nież odłogi po opuszczonych daw niej gospo
darstwach. Przejęte grunty zostały przekazane do zagospodarowania przedsię
biorstwom  uspołecznionym  w  ilości 16,7 tys. ha, a gospodarstwom  indyw idual
nym przeszło 8,3 tysięcy  ha.

D alsze porządkowanie spraw, zw iązanych z pełnym  zagospodarowaniem  
użytków  rolnych i zasiedlaniem , pow ażnie ham ow ał brak podstaw prawnych  
do rozw iązyw ania szeregu zagadnień specyficznych, narosłych w trakcie pro
w adzenia osadnictwa rolnego. Istn iejące w  tym zakresie luki usunął w dużej 
m ierze dekret o uw łaszczeniu i uregulow aniu innych spraw związanych z refor
mą rolną i osadnictw em  rolnym, w ydany w  dniu 18 IV 1955 roku. Stw arzał on 
przede w szystkim  podstaw y praw ne do przejm owania gospodarstw  opuszczo
nych i porządkował spraw y zw iązane z gospodarstw am i ludności rodzimej. 
R egulow ał on rów nież sprawę rozliczeń z repatriantam i za m ienie nieruchom e 
pozostawione za Bugiem .

W oparciu o dekret z dn. 2 II 1955 r. o ew idencji gruntów  i budynków oraz 
w ydane do niego przepisy w ykonaw cze rozpoczęta została w ielka praca nad 
zew idencjonow aniem  gruntów, połączona z regulacją niektórych granic między  
poszczególnym i użytkow nikam i. Praca ta, w  nieco zm ienionej formie, prow a
dzona jest do dziś. W łaściw a regulacja ma być przeprowadzona po dokonaniu  
klasyfikacji gleb i całkow itym  uw łaszczeniu, czyli praktycznie gdzieś po 
roku 1965.

Jeszcze przed ukazaniem  się dekretu, w  oparciu o rozporządzenie z końca 
1954 r. przystąpiono do ustalania granic i areału poszczególnych PGR, a na
stępnie spółdzielni produkcyjnych. Przy sporządzaniu rejestrów  w  oparciu 
o zarządzenie z r. 1954 do gruntów  PGR zaliczono m. in. użytki rolne przejęte 
czasow o przez państw o do zagospodarow ania. Stw orzyło to w  późniejszych  
latach pow ażne trudności w  zw racaniu tej ziem i chłopom. Równolegle prow a
dzone było porządkowanie granic polno-leśnych.
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*  *  *

Zasadniczy przewrót w sprawach uwłaszczeniowych przynosi VIII Plenum  
КС PZPR, zapoczątkowujące nową politykę w stosunku do w si. Zaszła przede 
w szystkim  potrzeba dalszego naprawiania błędów i likw idacji w ypaczeń z daw 
niejszych lat, m. in. w  sprawach w łasnościow ych. W pierw szym  momencie 
jednak w szystkie inne zagadnienia zepchnęła na dalszy plan sprawa regulacji 
gruntów po rozwiązujących się spółdzielniach produkcyjnych. Żywiołowy odruch 
chłopów w  okresie Października zniszczył bowiem  duży dorobek gospodarstw  
kolektyw nych. Zaszła dlatego pilna potrzeba w ydzielenia działek indyw idual
nych w  nieom al 500 rozwiązanych spółdzielniach.

W pierw szej fazie następuje prowizoryczny podział użytków  rolnych celem  
um ożliw ienia chłopom rozpoczęcia prac polow ych wiosną 1957 r. D alsze prace 
regulacyjne, oparte o pełną dokumentację, przeciągają się do r. 1959. Obok 
rozdysponowania areału w yłonił się problem w ykorzystania budynków po daw 
nych bazach spółdzielni produkcyjnych. Podstaw ę do rozliczeń za pospółdzielcze 
budynki, rozdysponowane m iędzy poszczególnych użytkowników, stworzyła 
dopiero Uchwała Rady M inistrów z 28 I 1958 r. oraz Zarządzenie M inistra R ol
nictwa z 5 III 1958 r. Do dziś część pospółdzielczych budynków nie znalazła 
trwałego użytkownika. Również w  nie rozwiązanych spółdzielniach produkcyj
nych w yłoniły się problem y regulacji spraw własnościow ych. W ynikły one 
głów nie na skutek zmian w  składzie członków spółdzielni.

Obok zjaw iska rozw iązyw ania się spółdzielni produkcyjnych, drugą charak
terystyczną cechą tego okresu był pęd chłopów do zw iększania sw ych gospo
darstw przez uzyskiw anie dodatkowych działek z Państw ow ego Funduszu 
Ziemi, który na przełom ie r. 1956/1957 w ynosił łącznie około 143 000 ha. Suma 
ta składała się z następujących pozycji: a) nadwyżki poregulacyjne 110 000 ha, 
b) po spółdzielniach produkcyjnych (grunty państwowe) 24 000 ha, c) od róż
nych instytucji państw ow ych 9000 ha. Z tego do wiosny 1958 r. rozdyspono
w ano około 61,5 tys. ha, w  tym: a) 40 000 ha na upełnorolnienie około 20 000 
gospodarstw  chłopskich, b) 16 500 ha na utworzenie około 1600 gospodarstw dla 
nowych osadników i c) 5000 ha różnym instytucjom  państwow ym  i społecznym.

R ozdysponowanie gruntów  m iędzy chłopów zostało w strzym ane zarządze
niem  m inistra rolnictw a z dn. 13 VIII 1957 r. W yjątek stanow ili jedynie:
a) repatrianci pow racający do kraju po październiku 1956 r., b) osoby, którym  
przysługiw ał ekw iw alent za m ienie przejęte na rzecz państwa i c) osoby upraw
nione do ekw iw alentu za nieruchom ości pozostawione poza granicam i państwa. 
W strzymanie dalszego rozdziału ziem i chłopom, mimo posiadanego zapasu w y
noszącego około 81,5 tys. ha i mimo próśb chłopów o nadanie im dalszych grun
tów, podyktow ane zostały planow anym  przejęciem  sprzedaży ziem i przez 
Bank Rolny.

Ustaw a o sprzedaży państw ow ych nieruchom ości rolnych i o uregulowaniu  
niektórych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem  rolnym z dnia 
12 III 1958 r. wprowadza sprzedaż nieruchom ości rolnych po cenach zbliżonych 
do rzeczyw istej wartości. Do sprzedaży zostają przeznaczone nie tylko grunty 
będące w  dyspozycji P aństw ow ego Funduszu Ziemi, ale i te grunty PGR, któ
rych zagospodarowanie przez gospodarstwa państwow e jest nieekonomiczne. 
Ziemie te, zaliczono do tzw. gruntów  grupy „C”,

Początkowo kierow nictw a PGR dążyły do przekazania w szystkich kłopotli
w ych w  zagospodarowaniu użytków, chociaż stanow iły one nieraz kilkuset- 
hektarowe kompleksy, na których można zorganizować pełnow artościow e gos
podarstwo. P ierw sze projekty przew idyw ały przejęcie od PGR około 80 000 ha. 
W okresie późniejszym  liczba ta zmalała nieom al do połowry- Do dziś sprawa
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jest otw arta. U staw a stwarza bow iem  nadal podstaw y form alne do przekazy
w ania gruntów  państw ow ych B ankow i R olnem u do sprzedaży chłopom indyw i
dualnym . Z drugiej strony brak reflektantów  na kupow anie ziem i i budo
w anie na nich zagród. Brak bow iem  chłopów, którzy dysponow aliby dostatecz
nym i środkam i finansow ym i na założenie now ego gospodarstwa rolnego.

W obecnych w arunkach kandydat na osadnika m usiałby posiadać m ajątek  
w ynoszący przynajm niej 300 tys. złotych. Samo w ybudow anie najskrom niejszej 
zagrody chłopskiej pochłonie k ilkaset tysięcy  złotych. Do tego dochodzą w y
datki na zakup ziem i, inw entarza m artw ego i żyw ego, środki obrotowe itp. 
P aństw o co prawda gw arantuje pomoc kredytow ą i ulgi w  św iadczeniach na 
rzecz państw a, a le  sam o tylko spłacanie rat i  odsetek przerasta m ożliw ości 
finansow e takiego nowo zorganizowanego gospodarstwa. Z pow yższych przy
czyn sprzedaż ziem i idzie w  tem pie stosunkowo w olnym . Przeważa zdecydo
w anie dokupyw anie gruntów  na upełnorolnienie gospodarstw .

W związku z tym , że do trw ałego rozdysponow ania jest jeszcze w  woj. 
olsztyńskim  (łącznie z gruntam i przekazanym i przez PGR) około 100 000 ha 
użytków  rolnych i to głów nie w  terenach o najsłabszej bazie budynkowej, 
istn ieje potrzeba znalezienia now ych form  zagospodarowania tych gruntów. 
Jedną z m ożliw ości jest zespołow a uprawa w  ramach kółek rolniczych. Na 
terenach bardzo słabo zaludnionych konieczne będzie w ydatne zaangażow anie 
funduszów  państw ow ych w  zagospodarow anie tych gruntów.

R ów nolegle z poczynaniam i zm ierzającym i do rozdysponowania gruntów  
Państw ow ego Funduszu Ziem i prowadzone są intensyw ne prace uw łaszcze
niow e oraz nowa, gleboznawcza k lasyfikacja  gruntów*. Pierwrsza, tzw . społeczna 
klasyfikacja gruntów , została przeprowadzona w  r. 1949 jeszcze przed n asi
len iem  kolektyw izacji. Przeprowadzenie tej k lasyfikacji wyprowadziło niebyw ały  
zam ęt i ferm ent w  rolnictw ie.

B yło to jedno z najbardziej błędnych posunięć. K lasy zostały w  zasadzie 
ustalone rozdzielnikam i odgórnie. W poszczególnych w siach  k lasyfikację prze
prow adzały tzw. kom isje społeczne. O ustaleniu  takiej czy innej k lasy  ziemi 
decydow ały często kum oterskie pow iązania członków kom isji. K lasyfikacja ta 
pow odowała m asę odw ołań. Od połow y r. 1952 przepisy co do rozpatrywania

Tablica nr 12 
Stan prac uw łaszczeniow ych

1 Woj. olsztyńskie Ziem ie Zachodnie

i T r e ś ć Stan uj 
dzień

tys. na 
31 XII

Stan u j 
dzień

tys. na 
3i XII

i 1959 r. 1960 r. 1959 r. 1960 r.
i  '

Liczba nabyw ców  i upraw nionych  
do nabycia działek (gospodarstw) 
stan na 31 X II 1960 r.

Ilość gospodarstw  z założonym i 
księgam i w ieczystym i 

Potrzeby uw łaszczeniow e na dzień  
31 XII 1960 r.

44,8

66.4 

55,1

21.4

281,1

486,1

347,3

205,8

U wagi: a) Dane uzyskane z D epartam entu Urządzeń Rolnych M inisterstw a  
R olnictw a.

b) Potrzeby uw łaszczeniow ie są w iększe aniżeli podano w  tabeli, gdyż 
w  podanych liczbach nie uw zględniono potrzebnych sprostowań na 
skutek  zm iany w łaścicieli, areału itp.

2 0 6



skarg na społeczną k lasyfikację gruntów zostały zaostrzone do tego stopnia, 
że praktycznie nie mogło m ieć m iejsca wprowadzenie poprawek.

Dla napraw ienia błędów i dania m ożliwości oparcia gospodarowania o racjo
nalne podstaw y zostały w  r. 1956 zapoczątkowane tak w całym  kraju, jak 
i w  woj. olsztyńskim  prace nad przeprowadzeniem jednolitej gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Celem  tej k lasyfikacji jest również stworzenie podstaw  
do bardziej spraw iedliw ego w ym iaru świadczeń na rzecz Państw a oraz w yceny  
gospodarstw  nadanych czy sprzedawanych chłopom. Podstawą przeprowadzenia  
tej k lasyfikacji były uchw ały Prezydium  Rządu z 5 V 1956 r. oraz rozporzą
dzenie Rady M inistrów z dnia 4 VI 1956 r. K lasyfikacja ta obejm uje w szystk ie  
użytki rolne, a częściowo i inne użytki, jak np. niektóre lasy i m niejsze wody. 
Opiera się ona na gruntow nych analizach gleby. Prowadzą je specjalnie przy
gotow ani fachow cy. Może ona dlatego służyć nie tylko celom  fiskalnym , ale 
i opracowaniu racjonalnych podstaw  gospodarowania.

W r. 1956 prace zostały skoncentrowane głów nie w  pow. Nidzica. Łącznie 
z w ycinkow ym i pracam i w  innych pow iatach sklasyfikow ano w  woj. olsztyń
skim  37 464 ha. W r. 1957 prace prowadzone były głów nie w  powiatach Nidzica, 
Szczytno, Działdowo, Morąg, Reszel, Braniewo i dały w  efekcie sklasyfikow anie  
dalszych 204 745 ha. Do końca 1959 r. przeprowadzono łącznie k lasyfikację  
gleboznawczą na obszarze 636 tys. ha, a do końca 1960 r. na obszarze 833 tys. ha. 
Do sklasyfikow ania pozostało jeszcze około 500 tys. ha. Całkowite zakończenie 
prac geodezyjno-klasyfikacyjnych przewiduje się na rok 1964. Sądząc na pod
staw ie dotychczasowych doświadczeń, term in ten jest mało realny. Poza samą 
klasyfikacją, która przebiega w woj. olsztyńskim  stosunkowo dobrze, muszą 
być sporządzone specjalne rejestry, oparte o pomiary k lasyfikacyjne i ew idencję  
gruntów. Głównym  ham ulcem  w  przyśpieszeniu tem pa k lasyfikacji gruntów  
jest brak geodetów. W związku z tym  z początkiem  roku akadem ickiego 1960/61 
uruchomiono Studium  Geodezyjne w  W yższej Szkole Rolniczej w  Olsztynie.

Prace klasyfikacyjne są prowadzone rów nolegle z pracami uw łaszczenio
w ym i. Przed zahipotekowaniem  każde gospodarstwo jest oszacowane. Podstawą  
szacunku w artości nadanych danemu chłopu gruntów  jest ich pomiar i klasy
fikacja. N ie można dlatego prowadzić uwłaszczeń bez w cześniejszej klasyfikacji 
gruntów.

W zw iązku z poważnym  zaangażowaniem  służby urządzeń rolnych przy 
klasyfikacji prace uw łaszczeniow e posuwają się stosunkowo wolno. W r. 1957 
np. przesłano do sądów  tylko 1555 w niosków  o założenie ksiąg w ieczystych. 
Do roku 1957, a w ięc przez około 10 lat założono księgi w ieczyste zaledw ie dla 
21 tys. gospodarstw  na przeszło 66 tys. nabyw ców  gospodarstw, Z tego około 
8,5 tys. hipotek zostało zdezaktualizowanych na skutek zmiany w ielkości gos
podarstwa czy zmiany w łaściciela. Aktualny stan w  zakresie prac uw łaszcze
niow ych obrazuje tablica nr 12. O ile nie w yłonią się poważniejsze przeszkody, 
zakończenie prac uw łaszczeniow ych ma nastąpić w  r. 1964.

* * *

Skutki prowadzonej polityki osiedleńczej i uw łaszczeniowej uwidoczniły się 
w  strukturze agrarnej. Mimo w szystkich błędów struktura agrarna na terenie 
woj. olsztyńskiego jest jak na w arunki polskie w yjątkow o korzystna. P ań
stw ow e gospodarstwa rolne zajmują bowiem w  r. 1959 aż 25,7°/o użytków rol
nych. Pod tym  w zględem  przewyższają nas jedynie woj. koszalińskie (35,0%) 
oraz woj. szczecińskie (37,6%). Przeciętna dla całej P olski w ynosi za
ledw ie 12,1%.
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Mimo zachodzących niekorzystnych zmian (patrz tablice nr 13 i 14) lepsza 
jest rów nież w  woj. olsztyńskim  w  porów naniu z Ziem iam i D aw nym i struktura  
gospodarstw  chłopskich (Bibl. 29). N ajkorzystniej struktura ta układała się 
w pierw szej fazie osadnictw a, kiedy przew ażało nadaw anie gospodarstw  w  gra
nicach 10 do 16 hektarów. Na dzień 1 stycznia 1949 r. było w  nowo pow stałych

Tablica nr 13
Procentow y udział poszczególnych grup gospodarstw  w ogólnej ilości

gospodarstw

Grupa obszarowa

Ilość gospodarstw ш odsetka* h

Woj. olsztyńskie

1950 r. 1954 r. 1958 r.

Polska

1958 r.

Ogółem pow yżej 0,1 ha 100,0 1 100,0 100,0
0,1 do 0,5 ha 4,3 1 7,8 8,2

pow yżej 0,5 ha 95,7 . 92,2 91,8
Razem pow yżej 0,5 ha 100,0 100,0 100,0 100,0

0.5 do 2 ha 10,1 14.9 15,4 25,4
2,0 do 3 ha 4,4 5,8 6,3 13,9
3,0 do 5 ha 5,5 7,7 7,3 21,5
5,0 do 7 ha 7,1 7,4 7,3 15,0
7,0 do 10 ha 31,8 27,8 24,1 13,0

10,0 do 14,0 ha 29,6 25,5 25,9 7,0
14,0 do 20,0 ha 7,3 7,6 10,2 2,5
pow yżej 20 ha

i
4,2 3,3 3,5 0,9

Uwaga: Dane pochodzą z R oczników  S ta ty s tyczn ych  wyd. przez GUS dla 
lat 1956 i 1960.

Tablica nr 14
Procentow y udział poszczególnych grup gospodarstw  w  ogólnej pow ierzchni 

zajm owanej przez gospodarstwa chłopskie

Obszar gospodarstiu u j  odsetkach

Grupa obszaroina woj olsztyńskie Polska

1950 r. 1954 r. i 1958 r. 1958 r.

Ogółem pow yżej 0,1 ha 100,0 1 100,0 100,0
0,1 do 0,5 ha 0,1 0,2 0,5

pow yżej 0,5 ha 99,9 99,8 99,5
Razem pow yżej 0,5 ha 100,0 100,0 100,0 100,0

0,5 do 2 ha 1,2 1,9 1,9 6,0
2,0 do 3 ha 1.1 1,5 1,7 6,8
3,0 do 5 ha 2,1 3,3 3,2 16,9 :
5,0 do 7 ha 4,4 5,1 4,9 17,8
7,0 do 10 ha · 28,8 27,5 23,5 22,9 :

10,0 do 14,0 ha 35,7 34,3 34,3 16,4 !
14,0 do 20,0 ha i 12,3 14,2 18,2 8,0 i
pow yżej 20 ha

i
14,4 12,3 12,3 5,1 !

i

Uwaga: Dane pochodzą z Roczników S ta tys tyczn ych  wyd. przez GUS dla 
lat 1956 i 1960.
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gospodarstwach rolnych, już po uregulowaniu, zaledw ie 15,8°/o gospodarstw  
m ających obszar poniżej 9 ha. Jeżeli pominąć gospodarstwa ogrodnicze, rybac
kie, rzem ieślnicze, działki budowlane dla pracowników itp., to osadnicze gospo
darstwa rolne poniżej 7 ha stanow iły w ówczas zaledwie 1,6%.

Jak już wspom niano, wprowadzone w  r. 1948 przepisy nakazyw ały tworzenie 
gospodarstw  w granicach 7 — 8 hektarów, a w ięc dużo mniejszych od udziela
nych chłopom przy osiedlaniu. W podobnym kierunku szła cała dalsza akcja 
uw łaszczeniow a aż do czasu nieom al całkow itego jej zaniechania w okresie 
nasilonej kolektyw izacji. Wprowadzana coraz wyższa progresja w  św iadcze
niach na rzecz państw a od gospodarstw  m ających w ięcej hektarów stwarzała, 
obok adm inistracyjnego, nacisk ekonomiczny na zrzekanie się przez chłopów  
części nadanej im ziem i. W konsekw encji prow adziło to do rozdrabniania 
gospodarstw  chłopskich.

Już w  r. 1950, na skutek prowadzonej regulacji w oparciu o przepisy 
z r. 1948, gospodarstwa w  granicach 0,5 do 7 ha stanowiły 27,1% w  stosunku  
do ogólnej liczby gospodarstw  powyżej 0,5 ha.

W latach następnych dochodzą dalsze elem enty wzm agające proces rozdrab
niania gospodarstw  chłopskich. M iędzy innym i wraz ze wzrostem  w ielkości 
gospodarstw  zwiększają się, w  przeliczeniu na hektar użytków  rolnych, stawki 
św iadczeń na rzecz państwa. Nadmierna progresja powoduje, że praca na 
w iększych gospodarstwach przestaje się opłacać. Do tego dochodzi niesłuszne 
w  w ielu  w ypadkach zaliczanie „średniaków ”, a w ięc nie zatrudniających siły  
najem nej, do tzw. „kułaków” dlatego tylko, że ich gospodarstwa m iały w iększy  
od przeciętnej w ielkości gospodarstw  w  danym rejonie areał.

W w yniku rosnącego nacisku ekonom icznego i politycznego proces rozdrab
niania gospodarstw  rośnie z roku na rok. Około roku 1956 osiąga on swoje 
maksimum. Brak bliższych danych dla roku 1955 i 1956 nie pozwala na dokład
niejsze odtworzenie tego procesu.

Jak w ynika z przytoczonych danych (patrz tablica nr 15 i inne), grupa gos
podarstw od 0,5 do 7 ha rośnie z 27,1 % w  roku 1950 do 35,8% w  roku 1954 
oraz do 37,6% w  roku 1957, a w roku 1958 spada do 36,3%. Skutki polityki 
zapoczątkowanej w  roku 1956 uwidaczniają się również przy analizowaniu  
zmian w  liczbie gospodarstw  o obszarze 3 do 10 ha oraz gospodarstw 10 do 20 ha.

Tablica nr 15
Zmiany w  ilości gospodarstw  chłopskich w  poszczególnych grupach w ielkości

w  woj. olsztyńskim

Grupa obszarowa

Ogółem pow yżej 0,1 ha 
0,1 do 0,5 ha 

powyżej 0,5 ha 
0,5 do 2 ha 

ha 
ha 
ha 
ha

2,0
3.0
5.0
7.0 

10,0 
14,0

do 
do 
do 
do
do 14,0 ha 
do 20,0 ha

3
5
7

10

powyżej 20 ha

Ilość gospodarstw chłopskich w tps.
1950 r. 1954 r. 1958 r.

87,8 1 101,0
3,8 ! 7,9

84,0 : 80,9 93.1
8,5 i 12,1 14,3
3,7 1 4,7 5,9 i

4,6 : 6,2 6,8 i
6 0 6,0 6,8

26,7 i 22,5 22,4
24,9 20,6 24,1

6,1 6,1 9,5
3,5 ; 2,7 3,3

Uwaga: D ane pochodzą z Roczników S ta tys tycznych  wyd. przez GUS dla 
la t 1956 i 1960.

K om unikaty  14 209



Tablica nr 16
Ludność zaw odowo czynna w  rolnictw ie na w si (wraz z rodzinami) w 1950 roku

O b s z a r1
Ilość

ш tys

Stosunek procentoiuy do:

ludności
miejskiej

ludności
ogółem

! W ojewództwo olsztyńskie r. 1939 390,4 64,5 39,3
„ „ r. 1950 379,8 77,9 57,8

{ Ziem ie Zachodnie „ 2 179,6 67,1 40,9
Ziem ie D aw ne „ 8 801,7 74,9 49,0
Polska ,, 10 981,3 73,2 47,1

j

U wagi: a) D ane dla roku 1939 oparte są o spis z dnia 17 V 1939 r. obliczone
przez GUS na podstaw ie danych zaw artych w  Sta tis t ik  des  
Deutschen Reichs  Bd. 559/1. Berlin 1943 i obejm ują w ojew. olsztyń
skie bez pow. działdow skiego i now om iejskiego. 

b) Dane dla roku 1950 oparte są o spis z dnia 3 XII 1950 r. i zostały  
w yliczone w  oparciu o Roczniki S ta tys tyczn e  GUS z lat 1955 do 
1958. W ojew ództw o olsztyńskie jest ujęte w  granicach adm inistra
cyjnych z roku 1959.

U dział gospodarstw  w  granicach 3 do 10 ha spada z 12,9% w  roku 1954 do 
39,0% w roku 1957 i do 38,7% w  roku 1958. R ównocześnie liczba gospodarstw  
o obszarze 10 do 20 ha rośnie z 33,1 w  roku 1954 do 35,1% w  roku 1957 i docho
dzi do 36,1% w  roku 1958.

Dużo w yraźniej zmiana ta zarysow uje się w  zajm owanym  przez te grupy 
areale. Na szczególną uw agę zasługuje jednak fakt, że poprawa struktury 
agrarnej następuje przy równoczesnym  w zroście ogólnej liczby gospodarstw  
(patrz tablica nr 15).

Zapoczątkowany w zrost przeciętnej w ielkości gospodarstw  jest procesem  
zasługującym  w  naszych w arunkach na szczególne podkreślenie. N ie bez zna
czenia jest rów nież fakt, że woj. o lsz tyńskie  ma już obecnie najkorzystn ie jszą  
s trukturę  gospodarstw  w ie jsk ich  ze w szy s tk ich  w o jew ó d z tw  w  Polsce.  Poważny  
zapas ziem i nie rozdysponow anej na stałe stwarza w arunki dalszej poprawy  
na tym  odcinku.

Obok poprawy struktury gospodarstw  w ykorzystane muszą być istniejące  
jeszcze m ożliw ości osiedleńcze na terenach nie doludnionych. Stosunkow o naj
w ięcej rodzin będą m ogły w chłonąć PGR i Lasy Państw ow e, które mają duży 
odsetek pracow ników  sezonow ych, a będą stopniow o przechodziły na kadrę 
w yłącznie stałą. Duże m ożliw ości zatrudnienia będą daw ały usługi w iejskie, 
których bardzo szybkie tem po wzrostu planuje się w  najbliższych latach. 
Zw-iększać zapotrzebow anie na robociznę będzie rozwój intensyfikacji rolnictwa.

Z drugiej strony wzrost m echanizacji, różnego rodzaju usług na rzecz rol
nictwa, będzie pow odował zm niejszenie zapotrzebowania na ludność rolniczą, 
a za to rosnąć będą potrzeby na nowych pracow ników  w  innych zawodach  
rozw ijanych na w si.

Obecnie woj. olsztyńskie ma najw yższy z całych Ziem Zachodnich i Północ
nych odsetek ludności w iejsk iej w  stosunku do ogółu m ieszkańców . Odsetek  
ten jest również w yższy od przeciętnego dla całej Polski, który w ynosi 52% 
w  r. 1960 (patrz tabl. 5).

Cechą charakterystyczną dla struktury ludności w iejsk iej w t woj. olsztyń
skim, podobnie zresztą jak w  w iększości terenów  Ziem Zachodnich, jest duży 
w  niej udział ludności rolniczej (patrz tabl. 16). W r. 1.939 odsetek ludności
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rolniczej do ogółu m ieszkańców w ynosił na terenie obecnych Ziem Zachodnich  
zaledw ie 34%. W r. 1950 w ynosi on 40,9%, a w woj. olsztyńskim  aż 57,8%. 
W związku z tym  już w r. 1950 liczba ludności rolniczej, przypadającej na 
100 ha użytków  rolnych, była n iew iele niższa aniżeli za czasów niem ieckich  
(patrz tabl. 17).

Tablica nr 17
Ilość ludności zawodowo czyńnej w rolnictw ie na wsi (z rodzinami) 

w  poszczególnych pow iatach w ojew ództw a olsztyńskiego

O b s z a r
Ludność rolnicza ш 

17 V 1939 r. 3 XII 1950 r.
tysiącach 
31 XII 1959 r.

W ojewództwo olsztyńskie 390,4 349,1 386,9
Pow iaty półn. i północno-zachodnie: 161,5 157,7 166,1
pow.: Bartoszyce 12,0 * 11,5 12,4

Braniewo 22,5 19,4 20,6
Górowo 8,9 11,3 12,0
Kętrzyn 25,1 22,0 26,4
Lidzbark 27,5 24,6 22,5
Morąg 27,1 28,6 34,4
Pasłęk 19,4 20,8 22,0
W ęgorzewo 19,0 19,5 15,8

Pow iaty południowe i południowo-
wschodnie: 228.9 191,5 220,8

pow.: Biskupiec 19,8 20,2 22,0
Giżycko 19,4 19,9 19,9
Iława 22,8 ' 26,2 27,0
Mrągowo 24,9 20,5 20,5
Nidzica 20,8 14,0 19,2
Olsztyn 30,9 21.2 29,7
Ostróda 32,5 28,2 30,6
P i s z 25,4 16,2 19,5
Szczytno 32,4 25,1 32,4

Uwagi: a) Tablica została opracowana w oparciu o źródła podane w  tablicy
nr 16.

b) Obliczenia dla roku 1959 zostały dokonane w  oparciu o dane 
.  z Rocznika Statystycznego  z r. 1959 i 1955. Przyjęto założenia, że 

struktura zawodowa ludności w iejsk iej w  roku 1959 było podobna 
jak w  r. 1950. Dane dla roku 1959 należy dlatego traktować raczej 
jako szacunkowe.

W roku 1950 najw iększe niedobory w stosunku do stanu przedwojennego  
w ykazyw ały kiedyś przeludnione pow iaty m azurskie i w arm ińskie położone 
na słabych glebach.

W roku 1960 stan ludności rolniczej w przeliczeniu na 100 ha użytków  
rolnych był wyższy aniżeli przed wojną (patrz tabl. nr 18).

Do dziś nie zaszły pod w zględem  struktury ludności w iejskiej poważniejsze 
zmiany, dlatego w ieś odczuwa dotkliw ie brak ludności pozarolniczej, zajm u
jącej się różnego rodzaju usługam i na rzecz rolnictwa. Najpoważniej odczu
w a się brak rzemiosła. Rozwiązaniu problemu usług na w si m usi być dlatego  
w  najbliższych latach poświęcona głów na uwaga. Ma to szczególnie duże zna
czenie w  zw iązku z nasilonym  obecnie tempem m echanizacji rolnictwa.

Duży, jak na w arunki europejskie, jest udział zawodowo czynnych w  rol
nictw ie w  stosunku do ogółu ludności rolniczej, oraz w iejskiej (patrz tabl. nr 19). 
W roku 1950 w yniósł on w  woj. olsztyńskim  43,5%, a w  całej Polsce 44,5%.
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Procent ludności zaw odow o-czynnej w  stosunku do ogółu ludności rolniczej 
w ynosi na całych Ziemiach Zachodnich 56,9°/o, a w  woj. olsztyńskim  55,9°/o, 
w  całej Polsce natom iast około 60,8%.

Niższy udział ludności zaw odowo czynnej do ogółu ludności jest w ynikiem  
bardzo dużego przyrostu naturalnego w  woj. olsztyńskim , a w  zw iązku z tym  
dużej liczby dzieci w  stosunku do osób w w ieku produkcyjnym . W m iarę w cho
dzenia do produkcji nowych licznych roczników m łodzieży udział zawodowo

Tablica nr 18
Ilość ludności zaw odowo czynnej w  rolnictw ie na w si (wraz z rodzinami) 

przypadająca na 100 ha użytków  rolnych

O b s z a r
Ilość osób na 100 ha użytkóiu roln.
17 V 1939 r. 3 XII 1950r. 31 XI! I960 г.

W ojewództwo olsztyńskie 31,7 28,6 33,6
Ziem ie Zachodnie X 34,7 37,5
Ziem ie D aw ne X 62,2 64,4
Polska X 53,7 56,1

Uwagi: a) Tablica została opracowana w  oparciu o źródła podane w  tablicy
nr 16 oraz m ateriały K om isji P lanow ania przy R adzie M inistrów  
PRL przedstaw ione Sejm ow i PRL w  czasie prac nad planem  na lata  
1961 — 1965.

b) O bliczenia dla roku 1960 w yliczono przy przyjęciu założenia, że 
struktura zawodowa ludności w iejsk iej w  r. 1960 jest zbliżona do 
struktury w  roku 1950. Stąd dane dla r. 1960 nie są ścisłe, a przy
bliżone do rzeczyw istości.

Tablica nr 19
Ilość ludności zaw odow o czynnej w  rolnictw ie na w si (bez członków  rodzin) 

oraz jej procentow y udział w  ogólnej liczbie ludności rolniczej na w si 
i w  ogólnej ilości ludności w iejsk iej

O b s z a r
Ludność zainodoino czyn
na ш  rolnictinie u j  t y s .

1950 r. 1 1960 r.

Procent zaujodoino czyn
nych u j  roln tu 1950 r.
u j  ogólnej 
ilości ludn. 

rolniczej

u j  ogólnej 
liczbie ludn. 

miejskiej

Woj. olsztyńskie 212,2 249,9 55,9 43,5
Ziem ie Zachodnie • 1 239,1 1 337,1 56,9 38,1
Ziem ie D aw ne 5 434,0 5 620,4 61,7 46,2
Polska 6 673,1 6 957,5 60,8 44,5

Uwaga: Źródła i objaśnienia co do obliczeń te same co do tablicy nr 18.

czynnych będzie szybko rósł. Na ziem iach dawnych, gdzie pracuje dużo ludzi 
starych, którzy będą szybko ubyw ali z produkcji, a na ich m iejsce będą przy
chodzić mniej liczne roczniki m łodych, procent zaw odowo czynnych ulegnie 
obniżce. Pogłębi to jeszcze bardziej proces „starzenia się w si” powodowany  
odpływ em  m łodzieży ze w si do m iasta, dlatego dużo lepsze perspektyw y pod 
w zględem  struktury w ieku ma w ieś woj. olsztyńskiego.

O tym, że ludność w ojew ództw a olsztyńskiego jest młoda i będzie dlatego  
rosła jej aktyw ność produkcyjna, św iadczą m. in. badania struktury w ieku
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z r. 1955 (patrz tablica nr 20). Zawodowo czynni w rolnictw ie w stosunku do 
ogółu m ieszkańców  wynoszą w  woj. olsztyńskim  około 30%, w  Polsce centralnej 
około 27%, a w  USA n iew iele ponad 4%. U względniając fakt, że w Polsce, 
podobnie jak w  Stanach Zjednoczonych AP, import artykułów rolnych równo-

Tablica nr 20
Struktura w ieku ludności w si i m iast w  odsetkach w  dniu 31 XII 1955 roku

O b s z a r

Rok urodzenia oraz ilość lat
955-45 1944-37 1936-01 p rzed  1901

0 do 10 
lat

11 do 18 
lat

19 do 54 
lat

ponad 
54 lat

W ojewództwo olsztyńskie w ieś 
„ „ miasto 

Ziemie Zachodnie w ieś 
„ „ m iasto  

Ziemie D awne w ieś  
„ „ m iasto  

Polska w ieś  
„ m iasto

28,64
27,56
29,19
27,51
24,59
22,53
25,63
23,88

13,88
10,87
12,78
10,00
13,32
11,04
13,19
10,76

46,21
51.97 
47,33 
53,91 
47,87 
52,61 
47,75
52.97

11,27
9,60

10,70
8,58

14,22
13,82
13,43
12,39

Uwaga: Tablicę opracowano w oparciu o dane GUS uzyskane ze specjalnego  
spisu pośw ięconego badaniu struktury w ieku ludności w  Polsce.

w aży eksport, z podanych liczb w ynika, że u nas jedna osoba pracująca w  rol
n ictw ie żyw i niecałe 4 osoby, a w  USA około 24. Rozpiętość m iędzy tym i 
cyfram i w skazuje na różnicę w  w ydajności pracy zatrudnionych oraz w  pozio
m ie m echanizacji w  jednym i drugim rolnictw ie.

* * *
N ieco bliższego rozważenia w ym aga sprawa dalszego osadnictwa rolniczego  

w  woj. olsztyńskim . Przy w ysokiej m echanizacji w  dużych gospodarstwach  
rolnych, nastaw ionych raczej na m onokultury, jak to ma m iejsce w  w ielu  
rejonach ZSRR i USA, przypada przeciętnie na 100 ha użytków  rolnych dwóch  
do trzech pracowników. Frowadzące w  trudnych warunkach naturalnych woj. 
olsztyńskiego w szechstronną produkcję PGR-y, przy korzystaniu z obecnej, 
dalekiej od zadow alającej mechanizacji, uważają za w ystarczającą obsadę 
około 10 pracow ników  na 100 ha użytków  rolnych. Niektóre do dziś mają za
ledw ie 5 do 7 ludzi na 100 ha użytków  rolnych.

Tablica nr 21
Ilość ludności zawodowo czynnej w  rolnictw ie na w si w  przeliczeniu  

na 100 ha użytków rolnych

Ilość ludności zaiuodouio czynnej
O b s z a r uj r  dnictirie na 100 ha użyt. rolnych

u) r. 1950 uj r .  1960

W ojewództwo olsztyńskie 16,0 18,8
Ziemie Zachodnie 19,7 21,3
Ziemie Dawne 38,4 39.8
Polska 32,7 34,1

Uwaga: Źródła i zasady obliczenia danych jak w  tablicy nr 18,

213



Woj. olsztyńskie w  r. 1960 m iało w  gospodarce całkow itej (PGR-y i gosp. 
indyw idualne) już 18,8 osoby pracującej na 100 ha użytków rolnych (patrz 
tabl. nr 21 i 22). Gdyby naw et uw zględnić takie m om enty, jak to, że w ydajność 
pracy w  gospodarstwach indyw idualnych jest m niejsza aniżeli w  dużych, że 
intensyfikacja produkcji, m. in. na skutek szybkiego rozwoju hodowli, będzie 
rosła w  najbliższych latach szybciej aniżeli poziom m echanizacji produkcji, 
że w  w ielu  gospodarstwach chłopskich istniejąca siła robocza nie może być 
w pełn i w ykorzystana ze w zględu na m ały areał gospodarstwa i w iele innych  
m om entów, to i tak obecna liczba zawrodowo czynnych w  rolnictw ie przekracza 
pow ażnie istniejące potrzeby. ·

Tablica nr 22

Ludność zaw odowo czynna w  rolnictw ie na w si (liczona wraz z rodzinami) 
w  poszczególnych pow iatach w  przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych

O b s z a r

Ilość ludności rolniczej przypadająca 
na 100 ha użytkóiu rolnych

17 V 1939 r. 3 XII 1950 r. 31 XII 195

W ojew ództw o olsztyńskie 31,75 29,67 32,34
Pow iaty północne i półn.-zach. 28,68 29,35 30,06
pow.: Bartoszyce 33,33 29,02 30,80

Braniewo 23,47 21,23 22,36
Górowo 22,04 24,61 25,55
Kętrzyn 28,06 25,51 29,58
Lidzbark Warm. 32,54 30,09 27,40
Morąg 32,30 35.29 40,29
Pasłęk 29,98 33,40 34,60
W ęgorzewo 27,88 39,80 29,84

P ow iaty  połudn. i połudn.-w sch. 34,34 29,94 34,30
pow.: Biskupiec 31.51 32,22 30,78

Giżycko 31 61 32,84 31,93
Iława 34,10 38,47 38,82
Mrągowo 37,04 36,19 36 12
Nidzica 32,52 23,31 28,48
O lsztyn 39,60 32,02 40,26
Ostróda 34,27 31,10 40,63
P i s z 34,21 22,18 28.32
Szczytno 33.34 24,74 32,95

Uwagi: a) Liczby do w yliczenia  danych dla roku 1939 pochodzą ze spisu
z dnia 17 V 1939 r. Liczba ludności rolniczej oparta jest o w y licze
nia GUS na podstaw ie danych zawartych w  Sta tis t ik  des Deutschen  

Reichs.  Bd. 559/1. B erlin  1943. Liczby obrazujące w ielkość użytków  
rolnych zostały oparte o dane z Statis tik  des Deutschen Reichs. 
Bd. 560.

b) Dane dla r. 1950 obliczono w  oparciu o w yn ik i spisu pow szechnego  
w  dn. 3 X II 1950 r. Z braku szczegółowych cyfr obliczono dane 
dotyczące ludności z liczb stosunkowych dla ludności rolniczej 
(Rocznik S ta ty s ty c zn y  1955, GUS) oraz danych Wydz. Rolnictwa  
PW RN i Woj. Kom. Planow ania Gospodarczego w  Olsztynie.

c) D ane do r. 1959 zostały zaczerpnięte z Rocznika S ta tys tycznego  
r. 1960, Wyd. GUS. Przy w yliczeniach  założono, że w r. 1959 struk
tura ludności w iejsk iej jest podobna do struktury z r. 1950. Biorąc 
pow yższe pod uw agę, dane tabeli należy traktować jako przy
bliżone.
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Rozwijająca się m. in. w  oparciu o Fundusz Rozwoju R olnictwa m echani
zacja, dalsze uspołecznianie produkcji i poprawa jakości stosowanych w  pro
dukcji rolnej środków będą mimo wzrostu intensyw ności produkcji w rolnic
tw ie z roku na rok zm niejszały zapotrzebowanie na robociznę w  rolnictw ie 
woj. olsztyńskiego.

Analizując sprawę rąk do pracy w  rolnictw ie na Warmii i Mazurach należy 
pamiętać, że osiedlające się rodziny cechow ały się niską przeciętną ilością lat 
osób w  w ieku produkcyjnym . U bytek ich z produkcji będzie dlatego stosun
kowo powolny. W dodatku w najbliższych latach w  w iek produkcyjny wchodzić 
będą bardzo liczne roczniki powojenne. Ewentualny wzrost zatrudnienia w rol
n ictw ie z nadwyżką pokrywać będzie dorastająca młodzież. Należy pamiętać, 
że w minionym  dziesięcioleciu przyrost naturalny dał w si olsztyńskiej aż 
147 tys. ludności, a ludność w iejska zw iększyła się tylko o 79 tys. osób. W ynika 
stąd, że w okresie tym odpłynęła ze w si liczba ludności równa całem u nowemu 
osadnictw u oraz pozostałym  68 tys. przyrostu naturalnego (patrz tabl. nr 23).

Tablica nr 23

Ruch naturalny ludności i bilans ruchów m igracyjnych

T r e ś ć I Woj. olsz- Ziemie Ziemie Cała
tyńskie Zachód. Damne Polska

Przyrost naturalny w  °/o°/o:
Ogółem w  r. 1950 26,6 29,2 16,0 19,1

„ „ 1955 29,0 27,4 17,0 19,5
» „ 1959 25,7 22,2 14,3 16,3

na w si w r. 1955 28,3 26,9 17,0 19,3
„ „ 1959 27,4 24 0 15,8 17,7

Zgony niem ow ląt w  % %:
Ogółem w  r. 1950 125,6 118,0 104.0 111.2

„ „ 1955 99,7 90,0 78,1 82,2
„ „ 1959 86,8 79,8 69,2 71,3

na w si w r. 1955 107,2 97,4 85,3 88,9
„ „ 1959 91,3 83,6 74,0 76,6

Przeciętny przyrost naturalny za
lata 1950 — 1959 w  °/o a) ogółem 27,1 26,3 15,8 18 3

b) na w si 27,4 26,7 16,3 18,7
Przyrost naturalny w  okresie 1950

do 1959 r. w  tys. a) ogółem 215 1 733 3 240 4 973
b) na w si 147 920 1 946 2 866

Faktyczny w zrost liczby ludności
w  1. 1950 do 1959 w  tys. a) ogółem 189 1 670 3 196 4 866

b) na w si 79 226 288 514
Ubytek ludności na skutek ruchów

m igracyjnych w  tys. a) ogółem —26 — 63 — 44 — 107
b) na w si — 68 —694 — 1 658 - 2  352

Odsetek strat w stosunku do przy
rostu naturalnego, a) ogółem 12,1 3,6 1.4 2,2

b) na w si 46,3 75,4 85,2 1 82,1

Uwaga: Dane do tablicy obliczono z m ateriałów zawartych w  Rocznikach S ta 
tys tyczn ych  wyd. GUS. W yliczenia oparte o średnie arytm etyczne lat 
1950, 1955 i 1959 i dlatego podane liczby mogą zawierać pew ien procent 

błędu. Odchylenia powinny być m inim alne. Bardziej szczegółowe dane, 
ale bez rozbicia na miasto i w ieś zawiera Wyd. TRZZ z r. 1961 — oprać, 
przez dr L. K o s i ń s k i e g o  i mgr A.  W e r w  i с к i e g o pt. Migracje  
ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
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Duży przyrost naturalny m inionych lat będzie w  najbliższym  okresie pow o
dow ał nadw yżkę rąk do pracy na w si. N adw yżka ta będzie się rozładow yw ała  
głów nie w  następujących kierunkach: 1) przechodzenie do m iast woj. olsztyń
skiego w  miarę ich aktyw izacji, m. in. na skutek rozw oju przem ysłu, 2) prze
chodzenie do pracy w  zaw odach pozarolniczych w  m iarę rozw ijania w szelkiego  
rodzaju usług na w si w arm ińsko-m azurskiej, 3) odpływ  poza granice woj. 
olsztyńskiego, 4) przechodzenie do pracy w  rolnictw ie na niedoludnione tereny  
woj. olsztyńskiego. Poszczególne kierunki zatrudnienia w ym ienione zostały  
w  kolejności, w  jakiej na ogół układa się ich atrakcyjność dla w ychodzących  
ze w si. Im m niejsze m ożliw ości pracy będą daw ały m iasta i usługi w iejsk ie, 
tym  w iększy będzie odpływ  poza teren w ojew ództw a. Jest to, rzecz jasna, naj
m niej korzystny kierunek odpływ u ludności w iejsk iej i dlatego należy prowa
dzić taką politykę w  stosunku do w si, by zjaw isko to nie miało m iejsca.

Za najbardziej korzystne rozw iązanie uznać by należało w ykorzystanie  
istniejących nadw yżek ludności rolniczej na zasiedlanie terenów  niedoludnio- 
nych woj. olsztyńskiego. Tereny takie w ystępują g łów nie w  pasie północnym, 
w  m iejscow ościach, gdzie zniszczone zostały zabudowania gospodarcze i m iesz
kalne. Jeżeli nadal podnoszony jest problem  osadnictw a rolniczego, to należy  
w yraźnie stw ierdzić, że chodzi tu nie ty le  o usunięcie braków ludności w  woj. 
olsztyńskim , ile o rozładow anie, przynajm niej częściow e, nadm iernie przelud
nionych w si ziem dawnych. Tego rodzaju polityka jest o ty le  do przyjęcia, że 
koszt zasiedlania tych ostatnich skraw ków  w olnej ziem i ludnością z ziem  daw 
nych nie będzie o w ie le  droższy aniżeli ludnością m iejscow ą. O sadnictw o to 
jednak leży raczej w  interesie regionów  w ybitn ie przeludnionych P olsk i cen 
tralnej aniżeli W armii i Mazur.

* * *

W olne, n ie rozdysponow ane grunty można by podzielić na d w ie zasadnicze 
grupy. Jedne są w e  w siach częściow o zniszczonych, a w ięc i częściowo zasiedlo
nych oraz w e w siach , gdzie na skutek tzw . „regulacji gospodarstw ” pow stały  
wolne, będące w  dyspozycji państw a, grunty. Stanow ią one stosunkow o n ie
w ie lk ie  kom pleksy.

D rugie znajdują się w  m iejscow ościach zupełnie zniszczonych i stanowią  
duże, nadające się do zorganizow ania w ielk ich  gospodarstw, obszary. Co do 
sposobu zagospodarowania tych ostatnich nie ma żadnych chyba w ątpliw ości. 
Podobnie, jak to już zrobiono w  w ielu  m iejscow ościach, zostaną i na tych grun
tach w ybudow ane przez państw o ośrodki gospodarcze i zorganizowane pań
stw ow e gospodarstwa rolne.

Zagospodarowanie kom pleksów  m niejszych jest bardziej k łopotliw e. C zęścio
wo grunty te mogą być zagospodarow ane przez sprzedanie ich osadnikom  już 
m ieszkającym  w  danej w si. W yłania się jednak pytanie, ile ziem i można w  su
m ie sprzedać jednej rodzinie. W ydaje się, że bez ociągania się można sprze
daw ać ziem ię do łącznej w ielkości gospodarstwa określonej dekretem , a w ięc  
do 20 ha. Sprawą zasadniczą jest to, by gospodarstwo było tej w ielkości, ażeby 
jedna rodzina, bez pom ocy siły  najem nej, mogła je uprawić.

W  naszych w arunkach na jedną rodzinę chłopską przypada około 2,5 osób 
zawodowo czynnych. Przy zastosow aniu obsady p lanow anej dla PGR w  naj
bliższych latach, to znaczy 10 pracow ników  na 100 ha, na jedną przeciętną  
rodzinę chłopską m ogłoby przypadać gospodarstwo 25-hektarowe. N iższy aniżeli 
w  PGR stopień m echanizacji w  gospodarstwach indyw idualnych w yrów nuje  
w ięk szy  w ysiłek  rodziny chłopskiej. O nadaniu takiej czy innej w ielk ości gos
podarstwa decydow ać m usi przede w szystkim  w ielkość danej rodziny, struk
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tura użytków, ilość nie rozdysponowanej ziem i w  danej m iejscow ości itp. 
Równocześnie pam iętać należy, że sprawa kolektywizacji, przejście na gospo
darkę w ielką o dużej w ydajności pracy i rozw iniętej m echanizacji jest tylko  
kw estią czasu, a w ów czas rozdysponowanie reszty użytków rolnych przestanie  
być problemem.

Inną formą zagospodarowania w olnych gruntów będzie uprawa zespołowa  
przez kółka rolnicze. W yłaniać się tu mogą trudności tej natury, że chłopi 
posiadając już tak w ielk ie gospodarstwa, nie mają w olnej siły roboczej na 
uprawę zbiorową, albo też będą bardziej skłonni do powiększenia gospodarstw  
w łasnych aniżeli organizowania w spólnej uprawy. W w ielu  m iejscowościach  
mogą być trudności naw et z zorganizowaniem  Kółka Rolniczego.

Będą m iejscow ości, gdzie sprzedaż ziemi indywidualnym  chłopom i uprawa 
w  ramach Kółka Rolniczego nie rozwiąże problemu trwałego rozdysponowania 
wolnych użytków rolnych. Pow stanie w ówczas jedyna możliwOŚć, to znaczy 
zagospodarowanie w olnych gruntów  przez państwo. Stopień zainw estowania  
oraz system  gospodarowania mogą być bardzo różne. W gospodarstwach tych  
należy w idzieć raczej zaczątek przyszłej spółdzielni produkcyjnej.

Jedno chyba nie ulega żadnej w ątpliw ości, że efektyw ność nakładów  
w kilkunastohektarow ych gospodarstwach w  woj. olsztyńskim  jest dużo wyższa  
aniżeli w  jedno- czy dw uhektarowych gospodarstwach np. w  Krakowskiem . 
Stosunek jest m niej w ięcej taki, jak efektyw ność nakładów w  gospodarstwach  
uspołecznionych do indyw idualnych. Świadczą o tym najdobitniej liczby 
tablicy nr 24.

Tablica nr 24
Z estaw ienie w skaźników  z zakresu zaludnienia w si oraz produkcji rolnej

dla roku 1960

T r e ś ć Woj.
olsztyń.

Woj.
opolskie

Ziemie
Damne

Ilość ludności w iejsk iej na 100 ha
użytków  rolnych 43,1 95,0 86,0

Ilość ludności rolniczej na w si na 100 ha
użytków  rolnych 33,6 50 5 64,4

Zawodowo czynnych w  rolnictw ie na w si
na 100 ha użytków  rolnych 18,8 31,7 39,8

Przeciętne plony zbóż w  q z hektara 14,1 21,0 15,6
Przeciętne plony buraków cukrowych

w  q z hektara 207— 2 8 0 - 254 -
Pogłow ie bydła na 100 ha użytków  rolnych 33,6 53,9 44,8
Pogłow ie trzody chlew nej na 100 ha

użytków  rolnych 41,8 66,8 66,8
Na 100 ha użytków  rolnych skupiono:

a) zboża (w q) 116,5 272,6 100,9
b) oleistych (w q) 4,2 19,7 5,1
c) żyw ca (w q) 56,4 95,8 79,5
d) m leka (w tys. litrów) 28,3 22,0 16.9

Na 1 zatrudnionego w  rolnictw ie skupiono:
a) zboża (w q) 6,20 8,61 2,61 ;
b) oleistych (w q) 0,22 0,62 0,62
c) żyw ca (w q) 3,00 3,02 2,02
d) m leka (w q) 1,51 0,69 0,69

Uwaga: D ane do tablicy opracowano w  oparciu o m ateriały przedstawione przez 
Rząd PRL Sejm ow i PRL wraz z projektem planu 5-letniego Î961—1965. 
Liczby te zostały ustalone przed zakończeniem roku 1960 i są dlatego  
w części oparte o szacunki.
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Z zestaw ienia, które jest pew nego rodzaju reasum cją podstawow ych w skaź
ników  w ynika, że woj. opolskie, które ma dużo mniej ludności rolniczej i zaw o
dowo czynnych w  rolnictw ie w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych aniżeli 
Ziem ie Dawne, w ykazuje rów nocześnie o w iele w yższe w yn ik i produkcyjne. 
Z analizy dodatkow ych danych wynika, że liczba ludności w iejsk iej na 
O polszczyźnie w ciąż m aleje, a rów nocześnie coraz szybciej rosną osiągnięcia  

* produkcyjne.
Szczególnie interesujące są w yniki uzyskiw ane przez woj. olsztyńskie. Ma 

ono w  przeliczeniu na 100 ha użytków  rolnych zaledw ie połow ę ludności w ie j
skiej w  porównaniu z ziem iam i dawnym i. Dużo niższa jest obsada inwentarza 
żyw ego i gorsze w yposażenie w  środki produkcji, a tym czasem  w yniki produk
cyjne, mierzone w ielkością skupu na 100 ha użytków  rolnych, są w w ielu  pro
duktach dużo lepsze. Skup, przeliczony na jednego pracującego w rolnictw ie, 
jest dużo w yższy w  woj. olsztyńskim  aniżeli na Ziemiach Dawnych w e w szyst
kich produktach. Jeżeli chodzi o skup m leka, to woj. olsztyńskie zajm uje zde
cydow anie pierw sze m iejsce w  Polsce.

* * *

Mimo popełnienia w ielu  b łędów  i w ystępujących jeszcze licznych braków  
w  m inionym  p iętnastoleciu  zostały stworzone mocne podw aliny pod dobry 
start do pięciolatki obecnej. W raz z dalszym  porządkowaniem  osadnictw a roz
wijają się z roku na rok ogromne inw estycje państwya w  rolnictw ie W armii 
i Mazur. N ajpow ażniejsze sum y pochłaniają m elioracje, podstawa racjonalnego  
gospodarowania na tym terenie. R ów nolegle rosną nakłady na elektryfikację  
i m echanizację.

Obok ilościow ych zachodzą poważne zm iany jakościow e wśród ludności 
w iejskiej. C em entuje się jej jedność. Rosną kw alifikacje zawodowe. Szybko 
podnosi się poziom kadr kierow niczych. W sum ie produkcyjność ludności rol
niczej rośnie bardzo szybko. R olnictw o ma dlatego coraz w iększe m ożliw ości 
pełnego w ykorzystania specyficznych cech w arunków  przyrodniczych P oje
zierza M azurskiego.

W yraźny przełom w  produkcji rolnej został dokonany w  ostatnich latach. 
Najbardziej jest on w idoczny w  PGR. N ie ulega w ątpliw ości, że za PG R -am i 
podążać będzie gospodarka chłopska, szczególnie, gdy przyspieszy tempo prze
chodzenia na gospodarkę zm echanizowaną i zespołową.
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