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S y n o p s i s. Podjêto próbê przypomnienia postaci prof. dr hab. Wincentego Stysia i Jego
dzie³a naukowego w zwi¹zku z piêædziesi¹t¹ rocznic¹ mierci. Przedstawiono w skrócie
drogê ¿yciow¹ prof. W. Stysia oraz dokonano przegl¹du Jego dorobku naukowego, koncentruj¹c siê na najwa¿niejszych pracach. Wskazano te¿ najwa¿niejsze kierunki badawcze oraz
cechy charakterystyczne warsztatu badawczego prof. Stysia.

WSTÊP
Artyku³ ma przypomnieæ Czytelnikom postaæ prof. dr. hab. Wincentego Stysia, wybitnego badacza wsi i rolnictwa, pioniera ekonomii politycznej we wroc³awskim orodku naukowym,
ekonomisty rolnego. By³ barwn¹ postaci¹ o wielostronnych i bardzo zró¿nicowanych zainteresowaniach. Jego dzie³o obejmuje pracê naukowo-badawcz¹, dorobek publikacyjny, udzia³ w
tworzeniu w okresie powojennym wroc³awskiego orodka naukowego, dzia³alnoæ w zakresie
osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, szczególnie w zakresie osadnictwa rolniczego i zagospodarowania wsi. By³ jednoczenie uczonym, wybitnym pedagogiem i dzia³aczem spo³ecznym.
Wincenty Sty nale¿a³ do czo³owych przedstawicieli polskiego agraryzmu. Bada³ stosunki spo³eczne i gospodarcze na wsi polskiej. Jego zainteresowania dotyczy³y przede wszystkim
gospodarstw ch³opskich. Swoimi badaniami siêga³ daleko w przesz³oæ. Ale opieraj¹c siê na
g³êbokiej i wszechstronnej analizie przesz³oci i teraniejszoci, wnioskami wybiega³ w przysz³oæ, która potwierdzi³a s³usznoæ hipotez stawianych przez prof. Stysia. Wiele z nich mo¿na
te¿ odnieæ do zjawisk zachodz¹cych obecnie [£adoñski 1986].
Jako przedstawiciel agraryzmu, zwolennik oparcia ustroju rolnego na gospodarstwach
ch³opskich redniej wielkoci, dostrzega³ zarazem wady tradycyjnego gospodarstwa indywidualnego i postulowa³ jego przekszta³cenia. Du¿e nadzieje wi¹za³ ze spó³dzielczoci¹ wiejsk¹.
Z myl¹ o niej opracowa³ oryginaln¹ koncepcjê wzorcowej spó³dzielni mechanizacyjnej. Niestety koncepcja ta w warunkach okresu przymusowej kolektywizacji, ani te¿ póniej, nie
doczeka³a siê praktycznej realizacji [Jasiñski 1986, £adoñski 1986].
Od mierci prof. W. Stysia mija ju¿ piêædziesi¹t lat. Jego postaæ oraz twórczoæ uleg³y ju¿
w znacznym stopniu zapomnieniu. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu znajduje
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siê tablica pami¹tkowa powiêcona profesorowi, sala wyk³adowa Jego imienia i portret w sali
posiedzeñ Senatu. Pozosta³y te¿ ksi¹¿ki i artyku³y naukowe, które profesor tworzy³ z ogromn¹
pasj¹ i zaanga¿owaniem. Warto do nich siêgn¹æ, by czerpaæ wiedzê w nich zawart¹.
¯YCIE PROFESORA WINCENTEGO STYSIA
Profesor Wincenty Sty urodzi³ siê 30 lipca 1903 r. w Husowie ko³o £añcuta w rodzinie
ma³orolnych ch³opów. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej w 1914 r., rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum Realnym w £añcucie. Ju¿ w wieku czternastu lat rozpocz¹³ pracê zarobkow¹ udzielaj¹c korepetycji. W 1922 roku zda³ egzamin maturalny z wynikiem celuj¹cym i rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Studia przerywa³
dwukrotnie z powodu trudnoci finansowych i podjêcia pracy, by zarobiæ na dalsze studia oraz
w zwi¹zku z pogorszeniem siê stanu zdrowia. W 1928 r. uzyska³ dyplom magistra prawa i rozpocz¹³ pracê w Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym we Lwowie na stanowisku instruktora
owiaty Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej. Okres pracy w rodowisku m³odzie¿y wiejskiej zbieg³ siê z
rozpowszechnianiem w ruchu ludowym koncepcji agraryzmu, które wpisane zosta³y do programów Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Wici i Stronnictwa Ludowego [£adoñski 1986].
W 1930 r. zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii Spo³ecznej Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie kierowanej przez prof. Stanis³awa Grabskiego. W roku
1931 w Rocznikach Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych opublikowa³ artyku³ polemiczny pt. Na
marginesie rozprawy J.G. Triebego: Zehn Jahre polnische Währung [Sty 1931], a w 1932 r. w
tym¿e pimie: Metryki gruntowe józefiñskie i franciszkañskie jako ród³o do historii gospodarczej Galicji [Sty 1932]. Tym samym jako pierwszy badacz zwróci³ uwagê na ród³o, jakim by³y
metryki zalegaj¹ce archiwa. Da³ jednoczenie przyk³ad jak nale¿y do celów naukowych wykorzystywaæ metryki. W oparciu o metryki i póniejsze katastry gruntów opracowa³ rozprawê doktorsk¹
pt. Rozdrobnienie gruntów ch³opskich w by³ym zaborze austriackim w latach 1782-1931, któr¹
wyda³o Towarzystwo Naukowe we Lwowie w 1934 r. [Sty 1934]. Praca ta zosta³a wykonana z
zastosowaniem oryginalnej metody badawczej opracowanej przez Autora. Stopieñ naukowy doktora uzyska³ w 1932 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego.
W latach 1932-34 jako stypendysta Fundacji Rockefellera odby³ studia za granic¹ w najs³ynniejszych wówczas orodkach naukowych we Wiedniu, Bonn, Londynie, Cambridge, Pary¿u i Rzymie w
celu pog³êbienia i ugruntowania swej wiedzy oraz nawi¹zania kontaktów z uczonymi wiatowej
s³awy. Po powrocie do kraju pracowa³ nadal jako asystent w Uniwersytecie Lwowskim oraz tworzy³
kolejne dzie³o naukowe pt. Wp³yw uprzemys³owienia na ustrój rolny, wydane przez Towarzystwo
Naukowe we Lwowie w 1936 r. Praca ta stanowi³a podstawê przewodu habilitacyjnego. Stopieñ
naukowy docenta (obecnie doktora habilitowanego) uzyska³ na Uniwersytecie Lwowskim w 1936 r.
W roku 1936 zosta³ powo³any na stanowisko zastêpcy profesora na Wydziale RolniczoLasowym Politechniki Lwowskiej i kierownika Katedry Ekonomii. Do koñca 1939 r. prowadzi³
tam wyk³ady z przedmiotów: ekonomia polityczna, polityka agrarna i handel miêdzynarodowy
ziemiop³odami. Jednoczenie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza prowadzi³
wyk³ad monograficzny nt. Rozwój si³ gospodarczych Polski.
W tym okresie prof. W. Sty przygotowa³ kolejne dzie³o pt. Drogi postêpu gospodarczego wsi, które w 1939 r. przyjê³o do druku Towarzystwo Naukowe we Lwowie, ale na przeszkodzie stanê³a wojna. Utworzy³ te¿ wspólnie z prof. Franciszkiem Bujakiem i prof. Stefanem
Inglotem Spó³dzielniê Wydawnicz¹ Wie. Powo³ali te¿ czasopismo problemowe  miesiêcznik Wie i Pañstwo, którego pierwszy numer ukaza³ siê w styczniu 1938 r. Jego redakcjê
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tworzyli za³o¿yciele spó³dzielni. Celem pisma by³o podniesienie na wy¿szy poziom kultury
mieszkañców wsi, rozwój spó³dzielczoci i doskonalenie wspó³¿ycia spo³ecznego na wsi.
Podczas pobytu we Lwowie znajdowa³ siê pod wp³ywem dwóch szkó³ naukowych: prof.
Stanis³awa Grabskiego i prof. Stanis³awa G³¹biñskiego uwa¿anej za szko³ê historyczn¹ w ekonomii
oraz prof. Franciszka Bujaka  prekursora badañ ekonomiczno-socjologicznych wsi i rolnictwa.
Prof. Wincenty Sty od grudnia 1939 r. do czerwca 1940 r. pracowa³ w Akademii Nauk
Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach 1941-1943 bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W okresie wojny pracowa³ w ró¿nych
instytucjach, by zapewniæ egzystencjê rodzinie oraz wzglêdne bezpieczeñstwo. Pod koniec
1943 r. przeniós³ siê do £añcuta, gdzie pracowa³ do lipca 1945 r. jako kasjer w Oddziale Spo³em.
Po wyzwoleniu, zorganizowa³ z prof. Les³awem Adamem Pañstwowe Studium Administracyjne w Rzeszowie, za w lipcu 1945 r. przeszed³ do pracy w Centralnym Urzêdzie Planowania w Warszawie. Od 20 padziernika 1945 r. podj¹³ pracê na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wroc³awskiego na stanowisku profesora i kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Aktywnie w³¹czy³ siê w odbudowê wroc³awskiego orodka naukowego, w tym Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego i Wy¿szej Szko³y Handlowej (obecnie
Uniwersytetu Ekonomicznego). Prowadzi³ te¿ wyk³ady na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu
i Politechniki Wroc³awskiej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego).
Profesor Sty nale¿a³ do najaktywniejszych cz³onków Rady Naukowej dla Zagadnieñ
Ziem Odzyskanych. Opracowa³ koncepcjê osadnictwa i ustroju rolnego na tych ziemiach.
Sam organizowa³ osadnictwo rodzin ch³opskich z Podkarpacia na Dolnym l¹sku. Opracowa³
koncepcjê spó³dzielni parcelacyjno-osadniczych i wdro¿y³ j¹ do praktyki.
Po zakoñczeniu wojny, prof. Wincenty Sty publikuje wiele artyku³ów dotycz¹cych osadnictwa, spó³dzielczoci i ustroju rolnego. W 1948 r. w czasopimie Ekonomista ukaza³ siê
artyku³ pt. Zagadnienia mechanizacji rolnictwa, w którym przedstawi³ oryginaln¹ koncepcjê
spó³dzielni rolniczej [Sty 1948]. W 1947 r. Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe wyda³o przygotowan¹ przed wojn¹ monografiê: Drogi postêpu gospodarczego wsi [Sty 1947]. Dnia 3
listopada 1948 r. otrzyma³ nominacjê na profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
W 1948 r. rozpocz¹³ badania ankietowe w 20 wsiach województwa rzeszowskiego, którymi obj¹³ 15 tys. rodzin ch³opskich. Nad zebranym materia³em badawczym profesor pracowa³
ponad 10 lat, tworz¹c dzie³o swojego ¿ycia.
W roku 1949 profesor zosta³ odsuniêty od prac na polu spó³dzielczoci, w zwi¹zku z
planowan¹ przypieszon¹ kolektywizacj¹ wsi, której profesor nie akceptowa³. Zosta³ te¿ odsuniêty od pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zawieszona zosta³a tak¿e dzia³alnoæ obu
Katedr Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Wroc³awskim i w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej we Wroc³awiu, którymi profesor kierowa³. W 1953 r. profesor zosta³ przeniesiony z Wydzia³u Prawa Uniwersytetu na Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny do Katedry Historii Polski,
gdzie pracowa³ jako pracownik naukowo-badawczy.
Po zmianach politycznych w padzierniku 1956 r., od 1 stycznia 1957 r. profesor wróci³ na
stanowiska kierownika Katedr Ekonomii Politycznej obu uczelni wroc³awskich. W 1957 r.
zosta³ wybrany na rektora Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu na kadencjê 19571959. Ponownego Jego wyboru w 1959 r. nie zaakceptowa³ Minister Szkolnictwa Wy¿szego.
W 1957 r. profesor Wincenty Sty otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego. Zosta³ tak¿e
odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od roku 1957 prof. Sty publikuje wiele prac naukowych z teorii ekonomii i dotycz¹cych
aktualnej tematyki gospodarczej. Dwukrotnie wyje¿d¿a do Anglii, gdzie wyg³asza wyk³ady
powiêcone wynikom swoich prac badawczych. Dziêki Jego kontaktom wroc³awski orodek
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naukowy wizytuj¹ wybitni uczeni z wielu pañstw. Opracowa³ równie¿ liczne skrypty i podrêczniki, np. z doktryn ekonomicznych, historii gospodarczej Polski, historii gospodarczej powszechnej i ekonomii politycznej.
Wróci³ te¿ do dzia³alnoci spo³ecznej. W 1958 r. zosta³ prezesem Oddzia³u Wroc³awskiego
i cz³onkiem Zarz¹du G³ównego PTE oraz przewodnicz¹cym Zespo³u Organizacji Badañ Naukowych przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wroc³awiu, a tak¿e cz³onkiem kilku rad
naukowych instytutów naukowo-badawczych.
W 1959 r. ukaza³o siê najwa¿niejsze dzie³o naukowe profesora pt.: Wspó³zale¿noæ
rozwoju rodziny ch³opskiej i jej gospodarstwa, które zosta³o wydane przez Wroc³awskie
Towarzystwo Naukowe [Sty 1959].
Ostatni¹ wa¿n¹ prac¹ prof. W. Stysia by³a rozprawa pt. Nowy model interpretacyjny do
Obrazu ekonomicznego Franciszka Quesnaya. Pracê tê pisa³ mimo ciê¿kiej choroby. Ukaza³a siê drukiem w jêzyku francuskim po jego mierci [Sty 1961]. Zosta³ te¿ wybrany w sk³ad
Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zmar³ 21 kwietnia 1960 r.
Profesor Wincenty Sty by³ wybitnym uczonym. By³ te¿ wspania³ym wyk³adowc¹.
Jednoczenie by³ skromnym cz³owiekiem. Cechowa³a go wiernoæ swym idea³om i przekonaniom, mi³oæ prawdy i ogromna odwaga cywilna. Przez ca³e ¿ycie wyró¿nia³ siê nieprzeciêtnymi zdolnociami i pracowitoci¹, co stworzy³o podstawy do sukcesów, które rzadko
stawa³y siê udzia³em ch³opskich dzieci.
By³ te¿ prof. Sty postaci¹ renesansow¹, o bardzo rzadkiej, interdyscyplinarnej wiedzy i zainteresowaniach. Z wykszta³cenia by³ prawnikiem. Zajmowa³ siê ekonomi¹, socjologi¹, demografi¹, histori¹ i statystyk¹, uzyskuj¹c we wszystkich tych dyscyplinach naukowych mistrzowski poziom.
WA¯NIEJSZE POZYCJE W DOROBKU NAUKOWYM PROFESORA
WINCENTEGO STYSIA
Niew¹tpliwie na uwagê zas³uguje obszerna monografia prof. W. Stysia pt. Rozdrobnienie
gruntów ch³opskich w by³ym zaborze austriackim od roku 1787 do 1931 r., opublikowana w
1934 r. Zwróci³a ona uwagê historyków i ekonomistów na ród³o, jakie stanowi¹ metryki, daj¹ce
wierny obraz gospodarki wiejskiej w XVIII i XIX wieku w po³udniowej Polsce. Analiza tych
materia³ów ród³owych umo¿liwi³a szczegó³owe zinterpretowanie procesu rozdrobnienia gospodarstw ch³opskich w 19 wsiach po³udniowej Polski przez blisko 150 lat. W ksi¹¿ce znalaz³y
siê te¿: charakterystyka t³a historycznego i gospodarczego, wiadomoci o badanych wsiach,
omówienie stosunków prawnych ch³opów do ziemi, informacje o zaludnieniu oraz omówienie
róde³ do historii rozdrobnienia gruntów. W podsumowaniu okrelono tendencje rozwojowe
procesu rozdrobnienia gruntów ch³opskich i zamieszczono wnioski. G³ówny wniosek, wynikaj¹cy z pracy zamyka zdanie: Chc¹c przeludnienie wsi usun¹æ, trzeba prowadziæ konsekwentn¹
politykê uprzemys³owienia kraju. Autor stwierdzi³, ¿e zró¿nicowanie wielkoci gospodarstw
ch³opskich w pocz¹tkowym okresie badañ by³o znacznie wiêksze, ni¿ w czasie ich realizacji.
Gospodarstwa du¿e szybciej i ³atwiej ulegaj¹ podzia³owi ni¿ drobne. Istnieje przy tym
silna tendencja do wyrównywania, która zaciera dawne ró¿nice. Zmniejszy³a siê te¿ przeciêtna
liczba osób przypadaj¹cych na jedno gospodarstwo. Parcelacjê wielkiej w³asnoci rolnej
uzna³ prof. Sty za niewystarczaj¹c¹, by skutecznie przeciwdzia³aæ rozdrobnieniu gospodarstw i powiêkszyæ grunty ch³opskie. Rozdrobnienie gruntów by³o powodowane przeludnieniem wsi. Uprzemys³owienie kraju i tworzenie miejsc pracy usunê³oby przeludnienie wsi i
tym samym rozdrobnienie gruntów rolnych [Sty 1934].
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W ksi¹¿ce pt. Wp³yw uprzemys³owienia na ustrój rolny, wydanej przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie w 1936 r., Autor przedstawi³ wyniki przeprowadzonych (podczas studiów zagranicznych) badañ, dotycz¹cych przemian strukturalnych w gospodarce pod wp³ywem industrializacji.
Praca ta ma jednoczenie charakter historyczny i teoretyczno-ekonomiczny. W pracy przedstawiono przegl¹d kszta³towania siê ustrojów rolnych w tych krajach, które dysponowa³y odpowiednimi
danymi statystycznymi, m.in. w: Niemczech, Francji, Anglii, W³oszech i Stanach Zjednoczonych.
Ustroje rolne tych pañstw zosta³y poddane wnikliwym badaniom, ze szczególnym uwzglêdnieniem ewolucji ustroju rolnego podczas kilku dziesiêcioleci. Zebrane informacje by³y interpretowane z punktu widzenia teorii produkcji rolnej. Istotê prezentowanej przez prof. Stysia teorii stanowi³y: naturalne prawo przyrodnicze, czyli prawo zmniejszaj¹cego siê przychodu sformu³owane przez
Turgota, teoria renty gruntowej opracowana przez von Thünena i prawo ludnociowe Malthusa
i pogl¹dy Laura  czo³owego twórcy agraryzmu [Sty 1936].
Analiza ustrojów rolnych w krajach uprzemys³owionych pozwoli³a na sformu³owanie
wielu wniosków i uogólnieñ [Jasiñski 1986]:
1. W pañstwach uprzemys³owionych ludnoæ rolnicza zmniejszy³a siê, dziêki czemu mala³
nacisk ludnoci na strukturê roln¹, a ustrój rolny zbli¿a³ siê do optimum. Nastêpstwem
tych przekszta³ceñ by³o powstanie specjalnego rodzaju renty ró¿niczkowej, bêd¹cej
efektem zbli¿ania siê do optymalnych form organizacyjnych, z którymi zwi¹zane s¹
ni¿sze koszty produkcji.
2. Z powodu oddzia³ywania prawa zmniejszaj¹cego siê przychodu, oddalenie siê od najkorzystniejszych form organizacyjnych w rolnictwie nie prowadzi do bankructwa  jak w
przemyle lecz do zmniejszenia lub zaniku renty gruntowej.
3. Tendencja do koncentracji produkcji w rolnictwie jest s³absza, ani¿eli w przemyle.
4. W warunkach wyrównanych szans wspó³zawodnictwa drobne gospodarstwa nie daj¹ siê
wyprzeæ wielkim. Nawet w warunkach g³odu ziemi ma³e gospodarstwa rozbijaj¹ du¿e.
5. Ustrój rolny oparty na gospodarstwach ch³opskich, kieruje siê w³asn¹ logik¹ rozwoju dyktowan¹ przez biologiê rodziny ch³opskiej, s³abo zwi¹zan¹ z motywacjami ekonomicznymi.
Kolejne wa¿ne dzie³o naukowe prof. Wincentego Stysia to: Drogi postêpu wsi. Studium szczegó³owe na przyk³adzie zbiorowoci próbnej wsi Husowa. Ksi¹¿ka ta z Post
scriptum ukaza³a siê nak³adem Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego we Wroc³awiu
w 1947 r. Stanowi³a próbê weryfikacji teorii Malthusa na gruncie polskim. Przyjête pytanie
badawcze brzmia³o: co na polskiej wsi wzrasta szybciej, ludnoæ czy rodki utrzymania i
jakie s¹ perspektywy na przysz³oæ? [Sty 1947].
Praca ta ma charakter naukowej monografii wsi Husów  rodzinnej miejscowoci profesora. Jest to rozprawa wielow¹tkowa, wykonana ze szczególn¹ sumiennoci¹. Jest to praca
cenna dla historii wsi polskiej. Zawiera te¿ obszerne elementy dotycz¹ce procesów ekonomiczno-spo³ecznych zachodz¹cych na wsi. Praca ta ma du¿¹ wartoæ dla teorii ekonomii. Jest
nowym typem monografii wsi, ró¿ni siê w sposób istotny od monografii prof. Bujaka, m.in. o
w¹tki ekonomiczne. Równie¿ podkrelana jest szczegó³owoæ opisu wszystkich stron ¿ycia
mieszkañców Husowa, a tak¿e d³ugoæ okresu objêtego badaniami wynosz¹ca 150 lat. Dla tak
d³ugiego okresu Autor scharakteryzowa³ rozwój stosunków ludnociowych, ewolucjê ustroju rolnego i przemiany w sposobach gospodarowania realizowanego przez mieszkañców
Husowa, w zakresie produkcji rolinnej i zwierzêcej. Uwzglêdni³ te¿ problemy dotycz¹ce rozwoju i historii rzemios³a na wsi oraz wymiany miêdzy wsi¹ i miastem. Przedstawi³ drobiazgow¹
analizê problemów ekonomicznych gospodarstw rolnych i mieszkañców wsi na przyk³adzie
roku 1937. W pracy przedstawiono szczegó³owe dane liczbowe.
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Zasadniczym problemem pracy by³o przedstawienie rozwoju ludnociowego wsi i rozwoju
gospodarczego, zapewniaj¹cego rodki utrzymania. W efekcie przeprowadzonych badañ prof.
Sty wykaza³, ¿e w okresie lat 1787-1937, produkcja rolna w Husowie zwiêkszy³a siê bardziej ni¿
liczba ludnoci. W czasie tym produkcja rolna przypadaj¹ca na 1 mieszkañca wzros³a ponad
dwukrotnie. Mimo to, nadal czêæ mieszkañców wsi spo¿ywa³o za ma³o produktów spo¿ywczych
w stosunku do potrzeb biologicznych organizmu. St¹d widzia³ koniecznoæ wielokierunkowych
dzia³añ, by prze³amaæ opór prawa malej¹cego przychodu i osi¹gaæ coraz wy¿sze plony. Oceniaj¹c
te¿ wielowiekow¹ tradycjê gospodarstw rolnych rodzinnych oraz ich zdolnoæ do elastycznego
dostosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków uzna³, ¿e gospodarstwa te nadal bêd¹ stanowi³y
podstawê struktury agrarnej. Dla poprawy efektywnoci ekonomicznej gospodarstw rolnych
przedstawi³ wizjê ustroju rolnego opartego na spó³dzielczoci. Przedstawi³ szkic zasad spó³dzielczej uprawy ziemi ch³opskiej, odpowiadaj¹cy wspó³czesnej koncepcji upraw zblokowanych.
Ksi¹¿ka pt. Wspó³zale¿noæ rozwoju rodziny ch³opskiej i jej gospodarstwa wydana w
1959 r., powiêcona by³a badaniu wp³ywu zamo¿noci rodzin ch³opskich na rozrodczoæ.
Podstawê jej opracowania stanowi³y badania ankietowe obejmuj¹ce 15000 gospodarstw z 20
wsi Ma³opolski. Praca ta zosta³a zrealizowana samodzielnie przez profesora. Uzyska³ tylko
jednorazow¹ pomoc ze strony Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, umo¿liwiaj¹c¹ przeprowadzenie badañ metod¹ ankietow¹. Jest to praca szczególna, zarówno pod wzglêdem
szeroko ukazanej problematyki, jak i sposobu podejcia do badanych zagadnieñ [Sty 1959].
Wa¿niejsze wnioski wynikaj¹ce z treci tej pracy to:
 w zamo¿nych rodzinach ch³opskich liczba dzieci jest wiêksza ni¿ w rodzinach ubogich.
 w rodzinach zamo¿nych pozostaje w rolnictwie znacznie wiêkszy procent wychowanych
dzieci, ni¿ w rodzinach ubogich,
 wobec tego, ¿e rodziny zamo¿ne maj¹ wiêcej dzieci, wiêcej sporód nich pozostaje w
rolnictwie do podzia³u ojcowskiego gospodarstwa; z pokolenia na pokolenie zg³asza siê
coraz wiêcej kandydatów; jest to pierwszy bardzo potê¿ny czynnik niwelacji ustroju
rolnego, w którym dominuj¹ rodzinne gospodarstwa ch³opskie,
 w kraju, w którym panuje g³ód ziemi nastêpuje wielki napór na parcelacjê wielkich gospodarstw, gdy¿ ceny ziemi osi¹gaj¹ tak wysoki poziom, ¿e gospodarowanie na wielkich
obszarach przestaje byæ op³acalne,
 w warunkach g³odu ziemi nabywc¹ parcelowanych gruntów czêciej staj¹ siê drobni
rolnicy, natomiast w tych krajach, w których nie ma g³odu ziemi, nabywc¹ gruntów
zwykle staj¹ siê rolnicy posiadaj¹cy du¿e gospodarstwa.
Osobliwoæ warsztatu badawczego profesora Wincentego Stysia stanowi³ interdyscyplinarny charakter Jego prac. Cech¹ charakterystyczn¹ procedury badawczej profesora by³a
sk³onnoæ do analiz typu historyczno-genetycznego przy zachowaniu g³ównej orientacji ekonomiczno-socjologicznej. Analizowa³ zjawiska i procesy spo³eczno-gospodarcze w d³ugim
przedziale czasu i z uwzglêdnieniem szerokiego zakresu uwarunkowañ przyczynowo-skutkowych, co pozwala³o lepiej okreliæ tendencje i prawid³owoci. Dlatego metoda Stysia jest
porównywana do systemu filmowania. Prace prof. Stysia opieraj¹ siê na wnikliwych badaniach empirycznych. Analiza zebranych materia³ów mia³a interdyscyplinarny charakter, zw³aszcza przy opisach historyczno-porównawczych. Do oceny wyników badañ szeroko wykorzystywa³ metody statystyki matematycznej, której tajniki zg³êbi³ gruntownie.
Profesor Sty uwa¿a³, ¿e ekonomia jest nauk¹ ilociow¹. St¹d by³ przekonany, ¿e zadaniem
ekonomii powinno byæ d¹¿enie do stosowania mo¿liwie najbardziej precyzyjnych narzêdzi badawczych i osi¹ganie jak najwiêkszej cis³oci, podobnej do tej, jak¹ dysponuj¹ nauki przyrodnicze.
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PODSUMOWANIE
Dorobek naukowy profesora Wincentego Stysia stanowi³ wa¿ny etap w rozwoju nauk
ekonomicznych, zw³aszcza ekonomiki rolnictwa, a tak¿e kilku innych dyscyplin naukowych.
Mimo ogromnych trudnoci, takich jak wojna i represje polityczne w latach 1949-1956, stworzy³ dzie³a naukowe wnosz¹ce wiele nowych elementów do nauki. Dzie³a te maj¹ du¿e znaczenie historyczne i wiadcz¹ o dokonuj¹cym siê procesie rozwoju nauk. Ale te¿ wiele wniosków
i stwierdzeñ profesora Stysia zachowuje nadal aktualnoæ, mimo up³ywu piêædziesiêciu lat od
jego mierci. St¹d warto nimi zainteresowaæ siê.
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Summary
Articles aim is to remind people of the scientific work of professor Wincenty Sty. Professor
Wincenty Sty was born in 1903 and died in 1860. He was a prominent economist, whose area of
expertise was agricultural economics. He worked in Lviv and after the war he worked on creating the
academic center in Wroc³aw. Between 1957 and 1959 he was the rector of Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna
(University of Economics) in Wroc³aw. He wrote many scientific works which had a significant impact
on the development of economic sciences in Poland. He was one of the main representatives of the
Polish agrarianism.
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