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Celem pracy jest przedstawienie warunków bytowych ludności wiejskiej trzech 

powiatów: Brzozów, Krosno i Sanok, stanowiących fragment połudnowo-zachodniej 

granicy województwa lwowskiego. Ramy chronologiczne wyznaczają dwie cezury, 

pierwsza to rok 1920 data ustawowego powołania do funkcjonowania województwa 

lwowskiego, zaś  data końcowa rok 1939 kończący epokę międzywojenną.  

 Rozprawa z założenia ma charakter ścisły, analityczny, stąd bezpośrednim, 

podstawowym źródłem na którym oparł się autor są źródła statystyczne, jak również 

dokumenty archiwalne, których uzupełnieniem będą pamiętniki i literatura naukowa.  

Praca podzielona jest na 4 rozdziały, z tego jej trzon stanowią rozdziały II i III, 

które mają przynieść bezpośrednią odpowiedź na postawione pytania badawcze.  

Przedmiotem rozdziału I jest charakterystyka wybranych powiatów pod kątem 

warunków naturalnych a także miejsca jakie zajmują one na tle województwa 

lwowskiego, ponadto zaprezentowane zostaną gminy wiejskie z uwzględnieniem liczby 

ludności i składu etnicznego. Tu również przedstawiony zostanie podział 

administracyjny powiatów wraz ze zmianami jakie zachodziły w toku badanego okresu.  

 Przedmiotem rozdziału II są zagadnienia związane ze strukturą agrarną podjęta 

zostanie kwestia prób jej naprawy w postaci reformy rolnej, ponadto przedmiotem 

zainteresowania autora w tym rozdziale będą też szczegóły dotyczące rolnictwa  

i hodowli. Rozdział zamykają rozważania dotyczące rzemiosła wiejskiego jako 

dodatkowego źródła finansowego ludności rolniczej.  

W III rozdziale przedstawione zostaną warunki bytowe mieszkańców badanych 

powiatów. Pierwszym podjętym zagadnieniem jest kwestia mieszkania, sposobu 

budowania, materiałów, ale również i wyposażenia wnętrz. Następnie zaprezentowany 

zostanie styl ubierania ludności wiejskiej badanych powiatów, z podziałem na kobiet, 

mężczyzn i dzieci a także na strój codzienny i okolicznościowy. Po tym podjęta 

zostanie próba przedstawienia sposobu odżywiania oraz analiza oceny wystarczalności 

odżywiania w stosunku do zapotrzebowania energetycznego. Ponadto w rozdziale III 
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zaprezentowana zostanie również kwestia higieny zarówno osobistej jak i otoczenia 

oraz opieki medycznej.  

W ostatnim IV rozdziale podjęte zostaną rozważania nad możliwością zmiany 

statusu społecznego i wyjścia ze wsi, poprzez edukację, emigrację  a także małżeństwo.  

 


