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pt. Wiejskie organizacje pozarzqdowe w opiniach czlonk6w

iii:i€ : iie:'r;aio auioie i'a;iji a,1rt. ri€r Aritia €;i;i
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Andrzej Kaleta

itSp#*5ai'r- S:p.iie:Ze(a?*n ati,a-i-ia;i;a a;r;i;<i€a-tzr;a *ts ra;-€iiiie-i*+iii
ludnosci w organizacjach obywatelskich oraz rosnqcym zakresem icoraz wieksze

;;*tq ;Oiiii ijiJd+a.iioj 5iiilioatgaiiizacj:. :treiSilje iO 6,iij6 iriien,;i iiiad;€i i,+

w pojawiajqcych sie tendencjach do ujmowania spoleczehstwa obywatelskiego

'*- a-i€tii-Jir iroza iroi:rti:it3i a;iiyna-3d, i;zaa;€gn aakaJiE. i*r;ir; przyj,it zEigiti,

2e dzialalno66 organizacji pozarzAdowch mie'ci sie w ramach spoleczehstwa

oiti+aiaiSi;dga i...; iz6. Aiiaiii-6;uz, Zin'. 2ii. Zridji;r.i€ t- ;-rrF od:iireid€iiiirii:€
w niniejszej rozprawie.

'G;*iitiii Brtiiaiiiai?: iiAii6wcztiii .Azpieii, jeai :dgduiii€iiia ii;ii ;,ie;okii;ii

organizacji pozarzqdowych w formowaniu podstaw spolecze6stwa obywatelskiego

:td ti8:Ei€Cir '*i+jsii.;ii r{ '3,Oi;o€, Oi;Ji;as;;t+ pa-l:o€ii"ii iji:ipunratiz,

na pytania uzupelniajqce i historycznie relatywizujqce ww/ody: o r6znice migdzy

-w. ai:adiii a-:{i.; a;ii i: i ii; RzAdyinJSpO;:i+j ni6z idr rt1:it+,;i iia piz-tijiiii*?
spoleczeistwa wiejskiego okresu miedzryojennego ('1918-1939) oraz czasu

ti aiiSii;i i i iuuji i.iaiivjw*'cj ii- r-iru i'ji!i. iiiijjgly iciiioii tviiijai i6iuiiiJ, n;.id!j

w zrozumienie istoty ksztaltowania sie organizacji spoleczeistwa obywatelskiego

i iii uo6zeid;i i i;;i€ii'ii

Celem rozwiqzania postawionego problemu badawczego poslu2ono si9

iiieiGjq iliiji;€iai:aziiq iriioilir'iji Aii; iri-;i€iii.r6Cj;, uiiiOzjiwiajqlii eiiai,lirziid

wiEzanie material6w zastanych i wywolanych oraz poslugiwanie sie technikami

riii.iawuztiiii zdioiiiro ii i;iidiEiii€iz€ iioSuiow),iii, t6^ i ja^oi,iJ,ijvltiii,

Ptzyjety spos6b postepowania badawczego znajduje swoje

iiii:wi€i Uiitd'Ui i ii iit iiidbti/zii6j 5i'u^rui-b 'u;pia*t! ci^idudr.ii.r€j 5ii z ii;dlri ilz?iui,

Cze6i pierwsza - erudycyjna (tozdziav od 1 do 3) zawiera refleksjg nad

'apotOiiitlii GjiiiJ'rr'dilid id€i Sit.'ig.tatiiSi'n'q UU jivtuiuiui\iugi.t * iuiiiuii5iiiti i-ijii €itisi iiii

w nim miejsca organizacji pozazqdowych, jak r6wniez opis ksztaftowania sie



pieMszych organizacli spolecznych na ziemiach polskich' Tr65ci zawarte w ninieiszej

ez?Gci m4q Cta'aKer sy.eternetyzujacy zagadnieIrti zwiqze-'lc z p+digtyrn tema|'am !

stranowia podstawe dalszych rozwazai'

C:?54 dtuga ' wateztetcwe {rczdzial 4) p''ezentulg i'4++b d'-r'ya'} i t*bn'!k

badawczych oraz badai zastanych nad spoteczeistwem obwatelskim

i cr$enizatia,'t',i pcztru#owymi w Polec4'

ostatniaczes6.empiryczna(|ozdzia|yod5do9)obejmujeopiswiejskich

arganke.ii pc:arzqdcwych ctJes* !l ! Ul Rzeczyg+-epCit4 3bste"5w i8h dziaht''ie'

motywdw angazowania sie w dzialalno66, jak r6wniez kwestii wsp6lpracy' Praca

flneliz*ia zakoicze,lie' w ktdrym zeJ#artc n4wstniaisze u9klenie wynikaiqce

z badan empirycznych i studiow literatury oraz uwagi dotyczqce przyszlo6ci

wlelektegp r€ldcra Fezazqds#'ege na obszer*-h wieiski?h Poleki'


