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DZIAANIA ADAPTACYJNE ROLNIKÓW
W MAOPOLSCE
Maciej Basaj, Andrzej Kotala
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. W artykule zostay zaprezentowane wyniki bada przeprowadzonych wród
rolników regionu Maopolski. Celem artykuu jest zaprezentowanie opinii i postaw rolników wobec dokonujcych si w ich otoczeniu przemian strukturalnych. Poznanie zamierze
rolników wobec dalszych losów ich gospodarstw, a take poznanie ich ocen o przyszoci
gospodarstw rolnych w ich okolicy, moe mie szczególne znaczenie w programowaniu
i prognozowaniu dalszego rozwoju obszarów wiejskich – zwaszcza w takim regionie wysokiego przeludnienia agrarnego, jakim jest region Maopolski.
Sowa kluczowe: rolnicy, gospodarstwa rolne, przemiany strukturalne

WSTP
Zmiany dokonujce si w naszym otoczeniu podlegaj w ostatnich latach szczególnie
widocznemu zdynamizowaniu. Ów proces obejmuje wszystkie sfery naszego ycia, dotyczy równie poszczególnych rodowisk lokalnych. Te ostatnie s przedmiotem wielu
analiz pozwalajcych na rozpoznanie przebiegu procesów rozwojowych, stajc si istot
dla polityki ich równowaenia. Na tym tle przeobraenia dokonujce si w rodowiskach
wiejskich jawi si jako szczególnie interesujcy obszar poznawczy. Takim szczególnym
wyzwaniem s tereny wiejskie w regionach, gdzie rolnictwo nadal jest miejscem pracy
dla znacznej czci mieszkaców. To za sprawia, e staje si ono swoistym spowalniaczem rozwoju, uruchamiajc mechanizm sprze zwrotnych midzy rozwojem rolnictwa a rozwojem jego otoczenia [Moskal S., Moskal M. 2007]. Skoro specy k procesów
rozwojowych jest nienadanie rozwoju rolnictwa za rozwojem gospodarki [Czternasty,
Czyewski 2007], to due znaczenie rolnictwa w gospodarce regionu musi skutkowa
wystpowaniem owych opó nie, równie w odniesieniu do caej sfery pozarolniczej.
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Przykadem takiego regionu jest Maopolska. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki bada uwidoczniy skal przeludnienia agrarnego na terenie Maopolski. Przecitny poziom zatrudnienia w badanych gospodarstwach wyniós okoo 54 penowydajnych
jednostek pracy na 100 ha UR, a w gospodarstwach o powierzchni do 3 ha przekroczy
nawet poziom 100 penowydajnych jednostek pracy na 100 ha UR. Dodatkowo badania
uwidoczniy due zrónicowanie w tym wzgldzie midzy pónocn a poudniow czci regionu.
Celem artykuu jest ukazanie postaw rolników wobec zmieniajcych si warunków
ekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw rolnych. O tym, jakie bd tempo,
a take kierunek zmian zachodzcych wród znacznej czci mieszkaców maopolskiej
wsi ostatecznie zadecyduj oni sami, kierujc si przy tym nie tylko wzgldami ekonomicznymi. Poznanie postaw rolników wobec uytkowanych przez nich gospodarstw
moe by wanym elementem w prognozowaniu i planowaniu dalszego rozwoju terenów
wiejskich Maopolski.

MATERIA I METODA
W artykule wykorzystano wyniki bada przeprowadzonych w 2005 r. wród rolników regionu Maopolski. W celu uchwycenia rónic w dotychczasowym rozwoju gospodarstw rolnych regionu dokonano warstwowo-losowego doboru gospodarstw do bada.
Warstwami byy trzy równolenikowo uoone strefy:
– pónocna – o najwyszym stopniu rozwoju rolnictwa i najkorzystniejszej strukturze
agrarnej,
– rodkowa – przejawiajca cechy porednie obu pozostaych stref, rozcigajca si
jednoczenie wzdu szlaku komunikacyjnego Kraków-Tarnów-Rzeszów, gdzie rozwój rolnictwa poddawany jest wpywom orodków miejskich,
– poudniowa – o najwyszym przeludnieniu agrarnym, z duym udziaem ludnoci
dwuzawodowej.
W obrbie warstw dokonano losowego doboru gmin wiejskich, podobnie jak losowo
wybrano po 60 gospodarstw rolnych w kadej z gmin. Badania przeprowadzono metod
wywiadu bezporedniego. Narzdziem badawczym by przygotowany na potrzeby bada
kwestionariusz wywiadu. W rezultacie w badaniach wzio udzia 719 rolników pochodzcych z 12 gmin wiejskich województwa maopolskiego.

WYNIKI BADA
Przeprowadzone badania udowodniy znaczne zrónicowanie w potencjale produkcyjnym gospodarstw w Maopolsce. rednia powierzchnia badanych gospodarstw w czci pónocnej bya niespena 2-krotnie wiksza ni gospodarstw w czci rodkowej oraz
prawie 3-krotnie wiksza od tych w czci poudniowej. Przecitne gospodarstwo miao powierzchni 7,90 ha, w czym 26% stanowiy grunty dzierawione. Udzia dzieraw
w strukturze wasnociowej uytkowania gruntów by wyra nie wikszy w czci rodkowej (32% powierzchni ogólnej) oraz pónocnej (28%) ni w czci poudniowej (10%).
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Specy ka terenów górskich uwidacznia si równie w odmiennej strukturze uytkowania
gruntów, a zwaszcza w znacznym udziale uytków zielonych w strukturze uytkowania
gruntów w czci poudniowej. Odmienno dróg rozwojowych w obrbie regionu wyznaczana jest take przez udzia uytków zielonych w strukturze uytkowania gruntów.
O ile udzia uytków zielonych w czci pónocnej jest znikomy i wynosi niespena 3%
UR, to ju w czci rodkowej uytki zielone stanowi 16% UR, a w poudniowej a 37%
UR gospodarstw. Take powierzchnia upraw pod osonami przypadajca na 1 gospodarstwo w czci pónocnej jest 14-krotnie wiksza ni w czci rodkowej, przy czym
praktycznie nie wystpuje w czci poudniowej.
Dla przebiegu dalszych przeobrae na terenach wiejskich istotne znaczenie maj
oceny wielkoci gospodarstw przez samych rolników. Najczciej rolnicy byli zdania,
e aktualna powierzchnia ich gospodarstw jest „w sam raz”. Niespena co trzeci rolnik
uzna, e gospodarstwo jest zbyt mae i wymaga dokonania zmian powierzchniowych.
Odsetek opinii o zbyt maej powierzchni gospodarstwa wzrasta wraz z powierzchni
uytkowan przez badanych rolników, co znajduje pene przeoenie na dokonane przez
rolników zmiany obszarowe w ostatnich latach. rednio a 29% rolników powikszyo
wasne gospodarstwa, przy czym w grupie uytkowników powyej 10 ha zmian dokonao
2/3 badanych. Zdecydowanie czciej powikszenia gospodarstwa dokonuj modsi ni
starsi rolnicy.
Podjcie przedsiwzicia, jakim jest powikszenie gospodarstwa znacznie czciej
znajduje urzeczywistnienie wród rolników strefy pónocnej ni poudniowej. Powikszenia powierzchni gospodarstwa dokonao 42% rolników z czci pónocnej, 26% z czci
rodkowej, a w czci poudniowej ju tylko niespena 19%. Rolnicy, którzy powikszyli
swoje gospodarstwa dokonali tego znacznie czciej przez wydzierawienie gruntów ni
przez ich kupno. Nie oznacza to, e forma dzierawy gruntów jest bardziej preferowana
przez rolników ni ich kupno. Co trzeci badany rolnik zamierza nadal podejmowa dziaania na rzecz powikszania gospodarstwa, przy czym preferowan form jest najczciej
forma kupna, deklarowana przez rolników o okoo 40% czciej ni forma wydzierawienia gruntów. Taka sytuacja jest podyktowana znacznie mniejsz dostpnoci ziemi
do kupna ni do wydzierawienia. 36% rolników ocenio bowiem, e trudno jest kupi,
a 40%, e wydzierawi ziemi w ich okolicy. To za przekada si na jej ceny. Opinie
rolników na temat cenowej dostpnoci ziemi w ich okolicy byy w badanej zbiorowoci
podzielone symetrycznie midzy „du” a „ma” jej dostpnoci, warto jednak zauway, e rolnicy prowadzcy wiksze gospodarstwa czciej oceniali, e ceny ziemi s
„zdecydowanie za wysokie” ni „do przyjcia”.
Podobne zrónicowanie ocen w tej kwestii uwidacznia si w ujciu midzystrefowym. Prowadzi to do wniosku, e tam, gdzie wzrasta rolniczy charakter terenu, tam
wzrasta zainteresowanie rozwijaniem przez rolników warsztatów pracy. Dopóki rozwój
gospodarstw opiera si na istniejcych do dyspozycji rolników zasobach ziemi, dopóty
jest dziaaniem podanym i przynoszcym wymierne korzyci. Sytuacja komplikuje si
jednak wówczas, gdy strategi rozwoju gospodarstwa przez powikszanie jego obszaru
wybierze zbyt wielu rolników w stosunku do iloci uwalnianej lokalnie ziemi. Taka sytuacja skutkuje wzrostem jej ceny rynkowej, przyczyniajc si take do podwyszenia
czynszu dzierawnego, a tym samym do wzrostu ogólnych kosztów dziaalnoci rolniczej. Taka samonakrcajca si spirala rozwojowa staje si ze wzgldów powyszych
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swoistym „nieszczciem” nie tylko dla samych rolników, ale równie skutecznie spowalnia tempo jake podanych przemian strukturalnych w rolnictwie wielu polskich
regionów. Uzyskane wyniki pozwalaj przyj, e wanie z tak sytuacj mamy do czynienia w pónocnej czci regionu Maopolski.
Stosunkowo due zainteresowanie rolników powikszaniem gospodarstwa wynika niewtpliwie ze znaczenia rolniczych dochodów w strukturze róde utrzymania badanych
rodzin. Wedug zdecydowanej wikszoci rolników (96%), uytkowane przez nich gospodarstwo jest ródem dochodów rodziny. Znacznie rzadziej jednak gospodarstwa generuj
wystarczajce dochody, by mogy stanowi podstaw utrzymania rodziny. Tak ocenia okoo
52% badanych, a oceny s silnie skorelowane z powierzchni gospodarstwa. Warto w tym
miejscu uzupeni, e dla okoo 88% gospodarstw uytkujcych powyej 10 ha stanowi
one gówne ródo utrzymania rodziny. W praktyce bardzo rzadko zdarza si wic, e gospodarstwo jest jedynym ródem dochodów. Okoo 52% rodzin posiada wicej ni jedno
ródo dochodów, a udzia rodzin jednozawodowych wzrasta nie tylko wraz z powierzchni uytkowanego gospodarstwa, ale równie wraz z wiekiem respondentów. Pozwala to
wnioskowa, e rolnicy modsi wiekiem s bardziej otwarci na moliwoci pracy poza
gospodarstwem, co równie wynika z ich wikszej mobilnoci zawodowej w porównaniu
do osób starszych. Wzrost znaczenia pozarolniczych róde dochodów wród modszych
wiekiem rodzin wynika równie ze zmiany pokoleniowej, w której mona obserwowa
rozdzielenie funkcji gospodarstwa rolnego od gospodarstwa domowego, a wic równie
osabienie zwizków poszczególnych domowników z gospodarstwem rolnym. Potwierdzaj to szacunki rolników o liczbie osób chtnych do podjcia pracy w ich rodzinach.
W ponad poowie badanych rodzin s osoby chtne do podjcia pracy, a liczba chtnych na
100 rodzin waha si od 69 w stre e pónocnej do ponad 98% w najbardziej przeludnionej
stre e poudniowej. Chtne do pracy poza gospodarstwem s zazwyczaj osoby w modszym wieku, tj. 21–30 lat, a wic w zasadzie rozpoczynajce swoje ycie zawodowe.
Relatywnie wysokie znaczenie dochodów rolniczych w strukturze dochodów badanych rodzin jest wic niewtpliwie konsekwencj ograniczonych moliwoci podjcia
pracy przez ich czonków. Dla dalszego przebiegu przebudowy struktury zatrudnienia na
terenach wiejskich due znaczenie bd miay postawy i zamierzenia dzisiejszych rolników wobec przyszoci wasnych gospodarstw.
Pomimo niewielkiej powierzchni gospodarstw, a 44 na 100 badanych rolników
uwaa swoje gospodarstwo za rozwojowe. Opinie o rozwojowym charakterze zaczynaj
dominowa nad opiniami przeciwstawnymi ju wród uytkowników co najmniej 7 hektarów. Jednoczenie na pytanie: „Czy mona utrzyma si z Paskiego gospodarstwa?”,
37 na 100 rolników jest zdania, e gdyby nie inne róda utrzymania, byoby to niemoliwe. Kolejnych 55 na 100 ocenio, e utrzymanie si z ich gospodarstwa jest zadaniem
trudnym, ale moliwym do wykonania.
Zaprezentowane opinie rolników nie znajduj jednak przeoenia na ich zamiary
wobec przyszoci uytkowanych gospodarstw. Tylko sporadycznie rolnicy zapytani
o prawdopodobne dalsze losy gospodarstwa bior pod uwag zaprzestanie lub ograniczenie dotychczasowej dziaalnoci rolniczej – ok. 2% wskaza. Uwag zwraca szczególna
niech rolników do wydzierawienia swojej ziemi (tylko niespena 1% wskaza). A
36% rolników wyraa opini, e bdzie ono rozwijane: jeli nie przez nich samych, to
maj nadziej, e przez ich nastpców.
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Podsumowujc zamiary rolników wobec przyszoci gospodarstw, warto podkreli
ich niech do podejmowania dziaa rozstrzygajcych o istnieniu gospodarstwa w przyszoci. Naley tu mie na uwadze zarówno zamiar pozostawienia gospodarstwa bez
dokonywania istotnych zmian, ale równie brak sprecyzowanych postaw w tej kwestii,
który w istocie wyraa przecie to samo. Takie podejcie ma swoje ródo w bardzo
optymistycznym widzeniu potencjalnych nastpców we wasnej rodzinie. A 72% badanych sdzi, e w najbliszej rodzinie jest kto taki, kto mógby przej gospodarstwo
w przyszoci. Trzeba jednak wyra nie zaznaczy, e jest to ocena obciona wysokim
subiektywizmem, nieuwzgldniajca na ogó de yciowych samych nastpców – z reguy reprezentujcych nastpne pokolenia.
Rozpatrywanie oczekiwa rolników wobec potencjalnych nastpców jest niejednokrotnie podejciem zbyt perspektywicznym, by móc budowa swoisty model przeobrae strukturalnych na terenach wiejskich. Znajduje natomiast uzasadnienie z tego
wzgldu, e przekonanie o istnieniu nastpcy motywuje waciciela do utrzymania dla
niego warsztatu pracy, co ju obecnie jest postrzegane przez rolników jako podejmowanie dziaa wedug nich niezbdnych do jego utrzymania, a wic take o charakterze
rozwojowym.
Badani zapytani o najlepsze ich zdaniem rozwizanie w celu zwikszenia dochodu
i zapewnienia przyszoci ich rodzinom potwierdzili swoje wczeniejsze upatrywanie
przyszoci w urtrzymaniu prowadzenia gospodarstwa. Prawie poowa badanych (47%)
widzi takie moliwoci w dziaaniach opartych na dziaalnoci gospodarstwa, przy czym
ponad poowa z nich (53%) opowiada si za przyjciem strategii akumulacji, tj. za powikszeniem gospodarstwa i zwikszeniem skali produkcji, a pozostali opowiadaj si
za przyjciem strategii dywersy kacji widzianej jako podjcie produkcji specjalistycznej
(15%) lub wspópracy z innymi producentami (7%). Znaczna cz badanych (22%) widzi natomiast takie moliwoci w podjciu dodatkowej pracy zarobkowej poza gospodarstwem (rys. 1).
Za strategi akumulacji z oczywistych powodów znacznie czciej opowiadaj si
uytkownicy wikszych gospodarstw ni mniejszych. Pewien niepokój moe budzi natomiast sama skala takiego upatrywania moliwoci poprawy sytuacji dochodowej rodziny, zwaszcza wród rolników uytkujcych najmniejsze gospodarstwa. Na przykad
w grupie gospodarstw o powierzchni do 3 ha za takim rozwizaniem opowiada si a ponad 27% badanych, a wród uytkowników gospodarstw powyej 10 ha ponad 79%. Jest
to tym bardziej niepokojce, gdy wród wacicieli najmniejszych gospodarstw rzadziej
wskazywane s dziaania polegajce na dywersy kacji obecnie prowadzonej dziaalnoci. Mona by bowiem uzna zachowania rolników za racjonalne, gdyby zainteresowanie
podjciem produkcji specjalistycznej bd wspópracy z innymi producentami wzrastao
wród wacicieli mniejszych gospodarstw. Perspektywy rozwoju przez powikszanie
gospodarstwa wród nich s wyra nie mniejsze ni gospodarstw wikszych, z reguy
silniejszych ekonomicznie – gdyby nie liczy siy dochodów pozarolniczych (wikszej
wród rodzin uytkujcych mniejsze gospodarstwa).
Na uwag zasuguje równie bardzo racjonalna ocena waciwej drogi rozwoju wasnych gospodarstw przez uytkowników najwikszych gospodarstw. Zainteresowanych
powikszeniem rozmiarów dziaalnoci jest okoo 53% rolników w tej grupie. Jeli wic
uwzgldni, e ponad poowa z nich ma powierzchni poniej 26 ha, to mona przyj
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(biorc pod uwag zarówno krajowe uwarunkowania ekonomiczne rozwoju gospodarstw
[Polska… 2008], jak równie przebieg sukcesji farm europejskich [Dzun 2006]), e rolnicy prowadzcy gospodarstwa towarowe realnie oceniaj moliwoci rozwoju wasnych
gospodarstw, dostosowujc si do „potrzeby czasu”.
Podane zdaniem respondentów dziaania majce na celu zabezpieczenie dochodów
ich rodzinom w duej mierze s odzwierciedleniem ich oczekiwa co do prawdopodobnego róda utrzymania wasnej rodziny w przyszoci (rys. 2).
Rolnicy najczciej byli zdania, e podstaw utrzymania bdzie czenie dochodów
z gospodarstwa oraz pracy zarobkowej (38%), a take prowadzone obecnie gospodarstwo rolne (29%). Badani rolnicy bardzo rzadko przewiduj, e kto w najbliszej rodzinie bdzie prowadzi wasn rm pozarolnicz – tak ocenia tylko niespena 7% badanych. Uruchomienie wasnej rmy nie jest te brane pod uwag przez 88% badanych
rolników.
Oceniajc moliwoci dochodowe gospodarstw rolnych przez pryzmat wasnego
gospodarstwa, rolnicy zgodnie stwierdzili, e uytkowana przez nich powierzchnia jest
niewystarczajca, by rednia rodzina moga w przyszoci utrzyma si tylko z pracy
w rolnictwie. Std zapewne tak due jest zainteresowanie rozwojem gospodarstw przez
ich powikszanie.
Jak ju wczeniej wspomniano, taka sytuacja napotyka ograniczenia w postaci niskiej poday ziemi rolniczej na rynku. Ta za nie jest dodatkowo uwalniana ze wzgldu na brak innej pracy dla rolników. A 60% badanych uwaa, e miejscowi rolnicy
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byliby gotowi sprzeda lub wydzierawi swoj ziemi, gdyby mogli znale  inn
prac. Sami natomiast tak skonno – wobec wasnej ziemi – wyraaj dwukrotnie
rzadziej (tj. 31% wskaza). Oceny rolników co do wasnej sytuacji s wic odmienne
od tych, w jakich widz innych rolników. Postrzeganie wasnej sytuacji w nieco korzystniejszym wietle ni ta, w jakiej znajduj si inni, stao si ju powszechnoci
kulturow. Std te przyjto w badaniach, e w celu uniknicia osobistych zabarwie
w ocenach respondentów (które czsto wery kuje dopiero samo ycie) warto zapyta
o ich opini na temat postaw innych rolników – co w istocie jest pytaniem dotyczcym
równie ich samych, ale ju odpowiedzi na nie s nieobcione osobistym stosunkiem
do wasnego gospodarstwa.
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W obliczu zaprezentowanych dotychczas wyników o skonnoci rolników do ograniczania lub zaprzestania dziaalnoci rolniczej interesujce jest, jakie inne sytuacje
(poza moliwoci znalezienia pracy poza rolnictwem) mog przeamywa niech rolników do sprzeday ziemi. Jak wynika z zaprezentowanych na rysunku 3 wskaza rolników na poszczególne sytuacje, stopie przywizania do ziemi i gospodarstwa rolnego
jest bardzo wysoki. Ponad 68% badanych wskazao, e takim motywem moe by zy
stan zdrowia, który uniemoliwia kontynuowanie pracy w gospodarstwie. To natomiast
znacznie wery kuje powszechnie przytaczane wczeniej opinie rolników o posiadaniu
nastpcy do prowadzenia gospodarstwa, tym bardziej e wzgldy zdrowotne wydaj
si by oczywistym powodem, który wrcz uniemoliwia prowadzenie gospodarstwa.
Podobn rang nadali rolnicy motywom wynikajcym z potrzeby znalezienia rodków
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na pomoc dzieciom oraz na inwestycje poza rolnictwem, jeli miaoby to przynie
wiksze dochody. Motywy te róni si jednak midzy sob, i to znacznie. Ch zainwestowania poza rolnictwem rodków pochodzcych ze sprzeday ziemi jest przejawem aktywnoci zawodowej rolników i w odrónieniu od wczeniej wymienionego
motywu niekoniecznie musi wynika z hierarchii celów yciowych, w której pomoc
dzieciom, a zwaszcza w zdobyciu przez nie wyksztacenia, jest priorytetem znacznej czci mieszkaców wsi w Maopolsce [Moskal 2002]. Take sytuacja uzyskania
bardzo wysokiej ceny ziemi nie jest czsto oceniana jako ta, która mogaby przekona
rolników do jej sprzeday na wiksz skal. Wyjania to w duej mierze powszechn
wród rolników niech do sprzeday ziemi, która w sytuacji ograniczonych – zdaniem
rolników – moliwoci, jawi si by jedynym zabezpieczeniem dochodów rodziny. Potwierdza to ranking sytuacji yciowych, jakiego dokonali badani rolnicy.

Inne
2,9%

Brak opinii
6,4%

Uzyskanie bardzo
wysokiej ceny
ziemi
14,6%
Zły stan zdrowia
42,3%
Chęć
zainwestowania
poza rolnictwem,
jeśli miałoby to
przynieść większe
dochody
16,7%

Pomoc dzieciom
17,0%

Rys. 3.
Fig. 3.

Motywy które zdaniem respondentów mog skoni rolników do sprzeday ziemi
Motives of selling land by farmers

ródo:
Source:

Badania wasne.
Authors’ research.

Wród wymienianych jako najkorzystniejsze sytuacje yciowe szczególne miejsce
zajmuj sytuacje polegajce na uytkowaniu gospodarstwa rolnego. A trzy takie sytuacje znalazy si w pierwszej czwórce z siedmiu moliwych sytuacji. Co trzeci badany
rolnik (33%) za najkorzystniejsz sytuacj, w jakiej chciaby si znale , uwaa sytuacj rolnika prowadzcego due, nowoczesne gospodarstwo rolne. Równie bardzo wysoko (27%) zostaa oceniona sytuacja mieszkaca miasta prowadzcego wasn rm,
wyprzedzajc sytuacj przysowiowego dwuzawodowca polegajc na czeniu prowadzenia gospodarstwa z prac zarobkow (13%). Czwarte miejsce w rankingu (10%)
zaja sytuacja prowadzcego wasn rm na wsi i mae gospodarstwo jednoczenie.
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Przedstawiony ranking ujawnia zatem jeszcze waniejsz cech rodowiska rolników,
jak jest szczególna aprobata dla pracy „na swoim” – charakterystyczna równie wród
pozostaych mieszkaców maopolskiej wsi [Basaj 2004].

PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonych bada ukazay zoono czynników wpywajcych na
postawy poszczególnych rolników wobec wasnych gospodarstw. Due zainteresowanie
przewaajcej czci zainteresowanych rozwojem rolników powikszaniem powierzchni
gospodarstwa z jednej strony oraz zachowawczy jednoczenie stosunek do gospodarstwa
wród pozostaych z drugiej staj si powan barier na drodze do racjonalizacji struktury
obszarowej gospodarstw. Szczególn zdolno adaptacyjn wykazuj ludzie modzi, którzy, jak wykazay badania, s bardziej otwarci na podejmowanie dziaa alternatywnych
zarówno w obrbie dziaalnoci rolniczej, jak i poza ni. Pomimo bardzo maych rozmiarów dziaalnoci rolniczej, a poowa badanych uznaje, e utrzymanie si z ich gospodarstwa jest moliwe. Uwag zwraca natomiast swoista racjonalno ocen w tym wzgldzie
wród uytkowników najwikszych gospodarstw, a wic tam, gdzie wiksze jest znaczenie
gospodarstwa w dochodach rodziny. Mona przyj, e jest to rezultatem wikszego przywizywania wagi przez tych rolników do kwestii gospodarstwa rolnego, co przekada si
równie na wiele innych opinii na temat rolnictwa. W przypadku uytkowników pozostaych gospodarstw czsto natomiast jest wypadkow ich indywidualnych wyobrae, niemajcych mocnych podstaw w ich yciu codziennym – bo takich w zakresie dziaalnoci
rolniczej po prostu nie maj. Wasne oceny natomiast buduj na sprecyzowanych preferencjach zawodowych, wród których najwyej ceniona jest moliwo pracy „na swoim”.
Z braku jednak moliwoci ekonomicznej, a take braku odpowiedniego przygotowania,
w tym: wiedzy, wyksztacenia, dowiadczenia itp., znaczna cz z nich woli – a raczej jest
zmuszona – pozostawa przy dziaalnoci rolniczej, bdcej zazwyczaj tylko uzupenieniem dochodów w rodzinach. Tak zarysowany potencja adaptacyjny rolników w Maopolsce potwierdza ich ograniczone przywizanie do ziemi jako wartoci samej w sobie.
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FARMER’S ADAPTIVE ACTIVITEIS IN MAOPOLSKA

Abstract. In the article results of researches conducted in 2005 among farmers in Maopolska
have been presented. The aim of the article is the presentation farmers’ opinions and attitudes against accomplishing structural alternations. Getting to know farmers’ intentions
against further fates of their farms, and also getting to know their estimations about the
future of their farms in the vicinity can have particular signi cance in the prognosis and
program of further development of rural areas – especially in such region with a big agrarian overpopulation like the Maopolska Region.
Key words: farmers, farms, structural alternations
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