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Siła kobiet
Kobieta liderka to osoba świadoma tego, co chce wnieść do otaczającego ją 
świata. A na wsi jest tyle do zrobienia, że nie można koncentrować się na poje-
dynczych pomysłach – trzeba śmiało spoglądać w przyszłość i nie bać się wyjść 
do ludzi. Tak swoją rolę postrzegają Wielkopolanki, kobiety, które przełamały ba-
riery zbudowane ze stereotypów i nie dały się sprowadzić jedynie do roli gospo-
dyni domowej. Wielu pomogła w tym Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego, która 
powstała w roku 2010 z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy aktywne kobiety z terenów wiejskich Wiel-
kopolski: członkinie kół gospodyń wiejskich, działaczki lokalnych grup działania, 
sołtyski. Paniom zaproponowaliśmy zarówno zajęcia dotyczące samooceny czy 
metod kierowania zespołami, jak i zagadnień prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organi-
zacji pozarządowych. Trafi liśmy w dziesiątkę. Program w stu procentach odpowiadał również na zapotrze-
bowanie zgłaszane przez lokalne grupy działania.

W ciągu trzech lat działania Szkołę Liderek Rozwoju Lokalnego ukończyło ponad 700 Wielkopolanek, które 
chciały podnieść swoje kompetencje w kierowaniu lokalnymi inicjatywami. To tylko potwierdziło, jak duży 
kapitał społeczny drzemie wśród mieszkanek wielkopolskiej wsi. 

W niniejszej publikacji odnajdziecie Państwo dowody na to, że kobiety wiejskie co najmniej od wieku działa-
ją w mniej lub bardziej sformalizowany sposób na rzecz społeczności lokalnych. Ponad sto lat temu zaczęły 
działać na ziemiach polskich kółka włościanek i koła ziemianek, które w skali kraju skupiały tysiące działa-
czek. Ich współczesną kontynuacją są w dalszym ciągu prężnie działające koła gospodyń wiejskich.

Kobietom zarówno przed stu laty, jak i w ostatnim dziesięcioleciu nie było łatwo zaistnieć w przestrzeni 
publicznej. Jest to związane z tradycyjnym postrzeganiem ich roli społecznej – pochłaniają je przede wszyst-
kim obowiązki rodzinne. Do działalności społecznej ciągnęło je od zawsze, ale brakowało na to czasu i odwa-
gi. Tej odwagi i motywacji dostarczyła w wielu przypadkach szkoła liderek. Poza tym wyposażyła aktywne 
mieszkanki wsi w odpowiednie narzędzia – znajomość zagadnień administracyjnych i przepisów prawnych 
pozwalając skuteczniej załatwiać trudne sprawy i pomagać innym ludziom ze wsi. 

Szkoła uczy także odkrywania nowych kultur, otwarcia się na innych. Z relacji uczestniczek wynika, że jest 
niezwykłym forum spotkań różnych kobiet, płaszczyzną do nawiązywania nowych znajomości i dzielenia 
się doświadczeniami. 

Oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo, które jest zapisem zmieniającej się rzeczywistości, dynamicznych 
przemian zachodzących na wsi, a jednocześnie świadectwem rosnącej roli kobiet w środowiskach lokalnych. 
Tę coraz istotniejszą rolę odgrywają dzięki swojej naturalnej sile, chociaż podkreślić należy fakt, że nie bez 
znaczenia były tu też fundusze europejskie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który pozwolił się tej 
energii uwolnić. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 
Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Rola kobiet
w rozwoju obszarów wiejskich 
– od historii do współczesności

Długą i piękną tradycję ma ruch kobiecy na polskiej wsi. Szczególnie, gdy przyjrzymy się historii wsi wiel-
kopolskiej, zobaczymy wyraźnie, jak wiele wniosły w jej rozwój właśnie kobiety. Źródła historyczne sprzed 
ponad stulecia: pamiętniki, listy, wydawnictwa, a nawet statuty i roczne sprawozdania komitetów i stowa-
rzyszeń tworzonych przez Wielkopolanki dostarczają nam mnóstwa dowodów, że dzisiejsza, coraz większa 
aktywność kobiet na wsi ma solidne korzenie. Całe pokolenia kobiet przygotowywały grunt pod dzisiejszą 
działalność gospodarczą i społeczną wiejskich liderek. 

Mało kto dziś pamięta, że już ponad sto lat temu powstała na ziemiach polskich jedna z pierwszych na świe-
cie kobieca organizacja społeczno-gospodarcza zrzeszająca na wsiach wielkopolskich setki, a w skali całego 
kraju tysiące członkiń. Mowa o kółkach włościanek i kołach ziemianek, których współczesną kontynuacją 
są coraz prężniej działające koła gospodyń wiejskich.

Sytuacja wsi końca XIX w. w Wielkopolsce była bardzo skomplikowana. Uwłaszczenie chłopów spowodowa-
ło konieczność zmiany sposobu gospodarowania przez ziemian – w miejsce feudalnego folwarku musieli 
uczyć się nowoczesnej, kapitalistycznej gospodarki. Na dodatek w czasach głębokiego kryzysu rolnictwa 
w Niemczech, od 1886 r. zaborca pruski masowo kolonizował polską wieś, wykupując ziemię i osadzając 
na niej chłopów niemieckich. W nowej, zmieniającej się sytuacji musieli się odnaleźć zarówno chłopi, jak 
i ziemianie. W Wielkopolsce był to czas wielkich przemian gospodarczych i społecznych, a jednym ze znaków 
tych przemian była rosnąca aktywność kobiet. Początkowo koncentrowała się ona na doraźnych działaniach 
wymuszonych potrzebą chwili. Pierwsze organizacje kobiece powstawały w czasie powstania styczniowego, 
aby nieść pomoc walczącym, wspierać tych, którzy potracili majątki, i podtrzymywać ducha patriotyzmu. 
Głównym zadaniem komitetów niewiast, bo tak te pierwsze stowarzyszenia nazwano, była opieka nad 
rannymi, prowadzenie szpitali powstańczych, produkcja środków opatrunkowych („szarpi”) i dostarczanie 
żywności. Wielkopolski Komitet Niewiast założyła w roku 1863 Emilia Sczaniecka. Dwa lata wcześniej 
Sczaniecka utworzyła w swych majątkach fundusz zapomóg, który pozwalał uniknąć wykupu ziemi przez 
Niemców (wspierała tych, których dotknęły zdarzenia losowe czy klęski żywiołowe). Pomagała też fi nanso-
wo Polakom nabywającym majątki ziemskie, byle tylko nie trafi ły w pruskie ręce. Warto przy okazji wspo-
mnieć, że dwie ostatnie dekady życia Emilia Sczaniecka spędziła na wsi, w swoim majątku w Pakosławiu 
(dziś powiat rawicki). Stała się wówczas gorącą zwolenniczką i orędowniczką równouprawnienia chłopów 
oraz zniesienia podziałów klasowych. Z własnych środków wybudowała też ochronkę dla dzieci wiejskich 
i folwarcznych.

Gdy przeminęły powstańcze zawieruchy, aktywność kobiet bynajmniej nie osłabła. Siłą rzeczy w XIX i na 
początku XX w. inicjatorkami działalności społecznej i kulturalnej na wsi były przedstawicielki ziemiaństwa. 
Po pierwsze dlatego, że wokół dworów koncentrowało się wówczas życie wiejskie, po drugie – panny szlach-
cianki i ziemianki odbierały staranne wykształcenie, silny był też wśród ziemiaństwa imperatyw działalności 
społecznej, „pracy u podstaw”. Panie i panny z dworów i dworków zaczęły się stowarzyszać w kołach ziemia-
nek organizowanych na wzór kółek rolniczych, które były domeną mężczyzn.
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Za pomysłodawczynię kół ziemianek uważa się Marię Kleniewską, która w 1895 r. zaczęła od zorganizo-
wania w sąsiedzkich dworach pierwszych Kółek Pracy, co zaowocowało tym, że w 1923 r. stanęła na czele 
Rady Naczelnej Ziemianek zrzeszającej przedstawicielki stowarzyszeń z terenu całej Polski. Towarzystwo 
Ziemianek dla Wielkopolski założyła w 1910 r. Ludwika z Mycielskich Turnowa. Po dwóch latach liczyło 
już 500 członkiń.  

Nadrzędnym celem formułowanym w czasach zaborów wprost przez wszystkie działające wtedy „komite-
ty”, „kółka” i „towarzystwa”, było zachowanie polskiej mowy i religii katolickiej oraz utrzymanie ziemi w pol-
skich rękach. Dlatego początkowo podstawową działalność kół ziemianek stanowiły: nauka religii i języka 
ojczystego dzieci i młodzieży wiejskiej, rozdawanie książek, amatorskie przedstawienia po wsiach, czytelnie 
ludowe, ochronki, jadłodajnie, kursy oświatowe i społeczne. Koła ziemianek dostosowywały swoją aktyw-
ność do okoliczności, w jakich przyszło im działać. I tak np. w czasie I wojny światowej urządzano loterie na 
rzecz bezdomnych, kwesty i imprezy (bazary, wenty gwiazdkowe) na rzecz biednych dzieci, umieszczono 
ponad 3000 dzieci w sierocińcach i dworach oraz dostarczano aprowizacji dla rejonów najbardziej dotknię-
tych przez wojnę. Po jej zakończeniu prowadzono szeroko zakrojoną działalność dobroczynną i społeczną, 
m.in. organizowano Towarzystwa Czerwonego Krzyża (w 1918 r. w 24 miejscowościach), kursy oświatowe 
i praktyczne na wsiach, obozy harcerskie i kolonie dla dzieci (w 1928 było 31 obozów i 22 kolonie). Ciekawą 
inicjatywą kół ziemianek było tworzenie miejsc zbytu dla wytworzonych przez mieszkanki wsi produktów. 
W tym celu w miastach otwierano specjalne sklepiki spożywcze, w których oferowano mięso, nabiał, jaja, 
miód, oleje, przetwory oraz rękodzieło ludowe. 

Niemalże równolegle do stowarzyszeń ziemiańskich rozwijały się kółka włościanek, zakładane przez wiej-
skie gospodynie na wzór i często pod egidą kół ziemianek (ziemianki chętnie inicjowały powstawanie kółek 
przy swoich majątkach). Pierwsze kółka założyły w 1910 r. Emilia Zakrzewska w Kościeszkach (powiat mo-
gileński) i Józefa Wężykówna w Myjomicach (powiat kępiński). Po kilkunastu latach organizacje te zrze-
szały już 6000 członkiń w 170 kółkach. Cele tych stowarzyszeń były mniej ideowe, a bardziej praktyczne. 
Organizowały one głównie szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce, potańcówki i konkursy, np. na 
najpiękniejszy ogródek warzywny. Kółka zajmowały się też np. sprowadzaniem piskląt i paszy dla drobiu dla 
wszystkich mieszkanek w danej wsi (hodowla drobiu była domeną kobiet). Dużą popularnością cieszyły się 
wycieczki i zwiedzanie „wzorowych gospodarstw” oraz wystawy rolnicze urządzane przez włościanki. 

W 1929 r. z inicjatywy Jadwigi z Lubomirskich Kwileckiej z Dobrojewa (powiat szamotulski) oba stowarzy-
szenia połączyły siły i wspólnie wystawiły własny pawilon na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
(PeWuKa). Pawilon Ziemianek i Włościanek miał kształt tradycyjnego dworku wiejskiego. Zawierał retro-
spektywę i szczegółowy przegląd działalności organizacji z terenu całego kraju, zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Zjednoczonych Ziemianek. Dorobek ten był zaiste imponujący – w ciągu ponad 4 miesięcy trwania 
Wystawy kilkakrotnie trzeba było zmieniać część ekspozycji, bo nie wszystko naraz się w pawilonie mieściło. 
Oprócz historii prezentowano również wyroby gospodarskie, sztukę ludową, urządzano pokazy kulinarne, 
warsztaty, chwalono się dokonaniami (a było się czym chwalić – to Ziemiankom zawdzięczamy choćby po-
pularną do dziś rasę kur zielononóżek). Pawilon cieszył się ogromną popularnością wśród zwiedzających 
Wystawę tysięcy gości.

Po sukcesie PeWuKi zarówno koła ziemianek, jak i kółka włościańskie przeżywały swój największy rozkwit 
i systematycznie rozszerzały swoją działalność. W sprawozdaniu Związku Wielkopolskich Kółek Włościań-
skich za lata 1932/33 czytamy, że urządzano dla setek kobiet kursy prania i prasowania, szycia i robót ręcz-
nych, przetwórstwa owoców i jarzyn, wypieku ciast, serowarstwa, wyrobu wędlin, hodowli, higieny, kurs 
książki rachunkowości domowej. W latach 1938/39 główny nacisk kładziono na starania o zapewnienie ta-
niej opieki lekarskiej i położniczej dla wsi. W przeczuciu nadciągającej wojny organizowano kursy obrony 
kraju, w tym przeciwlotniczej i przeciwgazowej, ale także uczono oczkowania róż. Włościanki miały nawet 
swoją gazetę, która w 1929 r. mogła się pochwalić liczbą 5000 prenumeratorek.
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II wojna światowa brutalnie przerwała piękną tradycję kolektywnego działania kobiet na wsi. Po jej zakoń-
czeniu, z uwagi na całkowicie odmienną sytuację społeczno-polityczną z oczywistych względów nie było 
możliwości reaktywacji kół ziemianek. Stopniowo jednak zaczęła się odradzać tradycja kółek włościańskich 
w postaci kół gospodyń wiejskich (KGW). Jedno z pierwszych KGW w Wielkopolsce powstało już w 1946 r. 
w Trzemżalu, w powiecie gnieźnieńskim z inicjatywy Stanisławy Podedwornej. Trzeba zaznaczyć, że choć 
w czasach PRL-u organizacje te były hołubione przez władzę ludową, nigdy nie powstałyby, gdyby nie 
przedsiębiorczość tworzących je kobiet – zawsze były to oddolne inicjatywy, czasem wprost nawiązujące do 
przedwojennej tradycji. W kronice powstałego w 1965 r. w powiecie gnieźnieńskim koła czytamy: „kobiety 
wiejskie w Ławkach uznały potrzebę zorganizowania się, by wspólnie radzić i decydować w sprawach zawo-
dowych i gospodarskich dla polepszenia warunków bytowania społeczeństwa. Za wzór przyjęto działalność 
dawnych parafi alnych Kół Włościanek, które organizowały zebrania informacyjne, ciekawe referaty fachowe 
oraz kursy szycia, gotowania, pieczenia, pomocy sanitarnej i inne”. Dzięki kołom gospodyń wiejskich wiele 
kobiet ze wsi pierwszy raz w życiu wyjechało do teatru czy kina, koła dysponowały nowoczesnym sprzętem 
(w latach 50. były to np. odkurzacze, pralki czy prodiże), który można było wypożyczać do domu. W latach 
60. i 70. koła miały rekordową liczbę członkiń, bo stały się ofi cjalnymi dystrybutorami drobiu i pasz. Od przy-
należności do koła zależała ilość kurczaków i paszy, jaką można było nabyć.

Koniec XX w. był okresem marazmu i upadku wielu kół w Polsce. Zmienił się styl życia na wsi, starsze kobie-
ty odchodziły, młodym gospodyniom organizacje te nie miały wiele do zaoferowania. W ostatnich latach 
jednak widać wyraźny renesans kół gospodyń wiejskich, które chętnie wracają do tradycji organizowania 
szkoleń i kursów czy opieki nad dziećmi, jak przed stu laty czyniły to ich poprzedniczki.

Przypominając wkład kobiet w rozwój wielkopolskiej wsi, nie sposób pominąć tych, które pierwsze upo-
mniały się o zachowanie pamięci o kulturze ludowej. Już w 1906 r. ziemianka Jadwiga Szeptycka opubli-
kowała pracę „Przyczynki do etnografi i Wielkopolski”, która wraz z „Dalszymi przyczynkami…”, napisanymi 
w 1912 r. przez jej młodszą siostrę Zofi ę, jest uznawana za największy po Kolbergu zbiór materiałów o kul-
turze ludowej tego regionu.

Wielkie zasługi dla ratowania pamięci o kulturze ludowej miały Helena Cichowska z córką Wiesławą, z któ-
rych inicjatywy 8 marca 1910 r. powstało w Poznaniu Towarzystwo Ludoznawcze. Wystawa, która odby-
ła się w grudniu 1911 r. w Muzeum Mielżyńskich, zapoczątkowała działalność Muzeum Etnografi cznego 
w Poznaniu, a i samo Towarzystwo Ludoznawcze działa do dziś jako Oddział Poznański Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego.
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2. Statut Związku Wielkopolskich Kółek Włościanek, Poznań 1930 (WBC)
3. Sprawozdanie Związku Wielkopolskich Kółek Włościanek za czas od 1 IV 1932 r. do 30 III 1933 r. (WBC)
4. Sprawozdanie z działalności Związku Wielkopolskich Kółek Włościanek za rok 1938/1939 (WBC)
5. „Marianna i róże”, Janina Fedorowicz, Joanna Konopińska, Zysk i S-ka
6. XXV Lecie Zbiorów Ludoznawczych im. Heleny i Wiesławy Cichowicz w Poznaniu, 28 XII 1911 – 28 XII 1936
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Sytuacja kobiet wiejskich        

         na rynku pracy
Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy jest wypadkową zmian systemowych i strukturalnych na po-
ziomie lokalnym, krajowym, a także światowym. To również wynik przemian społeczno-kulturowych. Ak-
tywizacji zawodowej kobiet w Polsce do końca lat 80. XX w. sprzyjała polityka pełnego zatrudnienia, po-
łączona z postulatem równości płci. W roku 1990 doszło do wdrożenia „szokowego” modelu urynkowienia 
gospodarki, który całkowicie zmienił warunki funkcjonowania na rynku pracy. Wówczas zerwano z fi kcją 
pełnego zatrudnienia i położono nacisk na wzrost wydajności pracy. Prywatyzacja państwowych przedsię-
biorstw i gospodarstw rolnych obnażyła przerost zatrudnienia na obszarach wiejskich i doprowadziła do 
masowych zwolnień. W głównej mierze zjawisko to dotyczyło kobiet, które dodatkowo utraciły systemowe 
przywileje socjalne (np. subwencje na opiekę nad dzieckiem, zmniejszenie ochrony stosunku pracy). Na 
dezaktywację zawodową kobiet wpłynęła także decentralizacja uprawnień państwa w zakresie organizacji 
i fi nansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, co doprowadziło do zamknięcia znacznej liczby 
żłobków i przedszkoli. Ze względu na dużą liczbę państwowych gospodarstw rolnych zlokalizowanych 
w Wielkopolsce, problem ich likwidacji dotknął szczególnie kobiety wiejskie z tego regionu. Wagę tego 
problemu podkreśla fakt, że wśród osób zamieszkujących obszary wiejskie w województwie wielkopolskim 
kobiety stanowią 50% ogółu ludności.

W Wielkopolsce na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. W miastach ich przewaga liczebna jest większa – 
współczynnik feminizacji wynosi 110, z kolei na wsi obserwuje się niemal równowagę płciową. 

Rys. 1. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS,

http://www.stat.gov.pl.

Wychodząc z charakterystycznej dla każdej populacji, także dla województwa wielkopolskiego, właściwości, 
jaką jest nadwyżka chłopców nad dziewczętami w młodszych kategoriach wiekowych, za niekorzystną na-
leży uznać wysoką wartość współczynnika feminizacji w grupie kobiet wiejskich z województwa wielkopol-
skiego w wieku poprodukcyjnym (tj. po 60. roku życia). Jest to szczególnie niepokojące ze względu na fakt, 
że praca na wsi wiąże się z reguły z dużym wysiłkiem fi zycznym i wymaga dobrego stanu zdrowia i kondycji 
fi zycznej. W związku z tym niekorzystnym zjawiskiem większy jest udział kobiet wiejskich po 60. roku życia 
w ogólnej liczbie mieszkańców wsi w wieku poprodukcyjnym. Zwłaszcza w sytuacji gdy kategoria wieku 
produkcyjnego dla kobiet jest obecnie o pięć lat krótsza niż dla mężczyzn. 
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Rys. 2. Ludność zamieszkała na wsi według wieku i płci w województwie wielkopolskim w 2012 r. 

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS,

http://www.stat.gov.pl.

Rys. 3. Struktura kobiet według ekonomicznych grup wieku zamieszkałych na wsi w województwie 
wielkopolskim w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS, 

http://www.stat.gov.pl.

W strukturze Wielkopolanek zamieszkujących obszary wiejskie, według ekonomicznych grup wieku, kobiety 
po 60. roku życia stanowią 20%. Dominującą grupą są kobiety w wieku produkcyjnym, ich udział stanowi 
59%. Niepokojący jest tylko 21-procentowy odsetek kobiet w wieku przedprodukcyjnym, czyli do ukoń-
czenia 18. roku życia. W związku z tym niekorzystnie kształtuje się także współczynnik obciążenia demo-
grafi cznego – na 100 kobiet w wieku produkcyjnym w wielkopolskich wsiach przypada 68 kobiet w wieku 
nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym). Sytuacja kobiet na wsi w województwie wielkopolskim jest 
jednak i tak korzystniejsza niż w Polsce, gdzie na 100 kobiet w wieku produkcyjnym przypadają 72 kobiety 
w wieku nieprodukcyjnym.

15,6% Wielkopolanek pracuje w rolnictwie. Zatrudnienie znajdują głównie w gospodarstwach małych, tj. 
do 10 ha.

Rys. 4. Kobiety pracujące w gospodarstwie rolnym w Wielkopolsce (%).

Źródło: Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2011.
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Kobiety zamieszkujące obszary wiejskie w Wielkopolsce, które nie pracują w gospodarstwach rolnych, naj-
częściej znajdują zatrudnienie w branży edukacyjnej (zawody pedagogiczne i nauczycielskie), w zawodach 
ekonomicznych, w administracji i handlu. Przykładowo w subregionie kaliskim zawód nauczyciela wykonuje 
20,2% kobiet, w administracji pracuje 15,7%, w handlu 14,6%. Zawód ekonomisty wykonuje 10,1% kobiet 
z subregionu kaliskiego. W subregionie pilskim najwięcej kobiet poza rolnictwem znajduje zatrudnienie 
w zawodach ekonomicznych (20,5%) i administracji (17,8%).

Przedstawiony układ zatrudnienia wynika z poziomu i kierunku wykształcenia. Ponad 40% kobiet na wsi 
posiada wykształcenie średnie i wyższe. Z kolei mężczyźni zamieszkujący obszary wiejskie legitymują się 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (ok. 40%).

Mieszkanki województwa wielkopolskiego najczęściej jako swój zawód wyuczony wskazują zawody ekono-
miczne (17,3%), w dalszej kolejności rolnicze (8,7%) i nauczycielskie (8,1%). W subregionie pilskim i kaliskim 
w porównaniu do pozostałych subregionów województwa wielkopolskiego kształci się najwięcej ekonomi-
stek (odpowiednio 22,2% i 18,8%). Kolejnymi zawodami najczęściej wyuczonymi są rolnik (14,1% subregion 
kaliski) i handlowiec (10,3% subregion pilski).

Rys. 5. Poziom wykształcenia kobiet i mężczyzn w Wielkopolsce w 2011 r.

Źródło: Rocznik

statystyczny

województwa

wielkopolskiego 2011.

Poziom wykształcenia przekłada się również na zatrudnienie. Najmniej bezrobotnych kobiet legitymowało 
się wykształceniem wyższym. Z kolei najwyższy odsetek kobiet niepracujących miało wykształcenie średnie.

Rys. 6. Poziom wykształcenia kobiet
bezrobotnych w subregionie kaliskim

Źródło: Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2011.
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Na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego obserwuje się intensywny rozwój w różnych obsza-
rach, jednak oddalenie od dużych ośrodków miejskich oraz braki w infrastrukturze sprawiają, że sytuacja 
zawodowa na wsi pozostaje nadal trudna, szczególnie wśród kobiet. W ostatnich latach utrzymywał się sto-
sunkowo wysoki odsetek bezrobotnych pochodzących ze wsi wobec ogólnej liczby bezrobotnych. Miesz-
kańcy wsi niezmiennie stanowili ok. 47% bezrobotnych w województwie wielkopolskim. Faktyczny obraz 
braku zatrudnienia może być jednak inny od ewidencji prowadzonej przez urzędy pracy. Wieś uznawana 
jest za siedlisko bezrobocia ukrytego (agrarnego). Pomimo nadwyżki osób pracujących w gospodarstwach 
rolnych, wielu jej mieszkańców nie poszukuje pracy poza rolnictwem. Mimo to można zaobserwować za-
chodzące zmiany. W latach 2003-2008 bezrobocie na wielkopolskich obszarach wiejskich malało. 

Rys. 8. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci zamieszkałych na wsi i w miastach
w województwie wielkopolskim w latach 2007-2012.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS,

http://www.stat.gov.pl.

Niekorzystną sytuację kobiet z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na rynku pracy ilustruje 
także udział bezrobotnych kobiet wiejskich w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym, który kształtował się na 
poziomie 8,6%. Adekwatnie w mieście wynosił on 6,9%. Warto podkreślić, że sytuacja kobiet na rynku pracy 
jest trudniejsza niż mężczyzn, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rys. 9. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
w województwie wielkopolskim w 2011 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych

pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, 

http://www.stat.gov.pl.

Mimo iż kobiety wiejskie nadal liczniej reprezentują grupę bezrobotnych, na ich korzyść zmieniła się pro-
porcja płci: w 2012 r. stanowiły one prawie 56% omawianej kategorii, podczas gdy pięć lat wcześniej było to 
67% ogółu bezrobotnych wielkopolskich wsi. 
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Rys. 10. Struktura zarejestrowanych
bezrobotnych według płci zamieszkałych
na wsi w województwie wielkopolskim w 2007 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl.

Jednakże sytuacja zawodowa kobiet wiejskich łączy się z tradycyjnym postrzeganiem ich roli społecznej jako 
osób poświęcających się przede wszystkim domowi i rodzinie, co uniemożliwia im podejmowanie pracy za-
robkowej. Dodatkowym utrudnieniem dla ich aktywności zawodowej są braki w infrastrukturze społecznej, 
jak choćby słabo rozwinięta sieć żłobków i przedszkoli. Wiele kobiet rezygnuje z aktywności zawodowej po 
urodzeniu dziecka, koncentrując się na nieodpłatnej pracy na rzecz domu i rodziny. Następujące bardzo po-
woli zmiany w ich aktywności zawodowej związane mogą być z przełamywaniem dotychczasowych stereo-
typów. Niepokojącym zjawiskiem jest także utrzymujący się na wysokim poziomie odsetek bezrobotnych 
wśród młodych kobiet mieszkających na wsi. Panie poniżej 34. roku życia stanowiły 63% ogółu mieszkanek 
wsi w województwie wielkopolskim i niemal 25 tys. kobiet z tej grupy wiekowej pozostawało bez pracy. 

Rys. 12. Struktura zarejestrowanych
bezrobotnych kobiet według wieku
zamieszkałych na wsi w województwie
wielkopolskim w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS,

Obszary wiejskie, http://www.stat.gov.pl.

Główną barierą aktywności zawodowej kobiet wiejskich jest fi zyczna lub ekonomiczna trudność w dostępie 
do rynku pracy, wynikająca z odległości pomiędzy miejscem pracy a zamieszkania lub z wysokich kosztów 
przejazdu. Problemem obszarów wiejskich jest także ograniczona liczba pozarolniczych miejsc pracy. 

Pomimo dużego wsparcia fi nansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie było narzędzi prefe-
rujących aktywność zawodową kobiet. Uczestniczyły one w PROW na równych zasadach z mężczyznami. 
Z analiz dokumentów strategicznych ARiMR wynika, że w projektach skierowanych na podnoszenie konku-
rencyjności i innowacyjności gospodarstw rolnych częściej występowali mężczyźni, co było naturalną konse-
kwencją prowadzenia przez nich gospodarstw. Do najpopularniejszych wśród kobiet działań PROW należały 
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a także 
odpowiadające im wsparcie w ramach osi 4. Leader. Warto przy tym podkreślić, że te nowo tworzone fi rmy 
przyczyniają się do tworzenia większej liczby miejsc pracy poza rolnictwem. 

Mieszkanki obszarów wiejskich, mimo dużego obciążenia obowiązkami rodzinnymi, wynikającymi z pro-
kreacyjnej roli, podejmują aktywność zawodową z dużym zaangażowaniem. Dodatkowo liczne obowiązki, 
szczególnie związane z gospodarstwem rolnym, którym musi sprostać kobieta, wprawdzie ograniczają ilość 
czasu wolnego, ale z drugiej strony determinują proces ich aktywizacji zawodowej poza rolnictwem.

Rys. 11. Struktura zarejestrowanych
bezrobotnych według płci zamieszkałych
na wsi w województwie wielkopolskim w 2012 r. 
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Przedsiębiorczość 
kobiet na obszarach wiejskich

Pojęcie przedsiębiorczości jest rozumiane dwojako – z jednej strony w literaturze ekonomicznej termin ten 
stosowany jest zwykle do opisu liczby, struktury i sytuacji ekonomiczno-fi nansowej przedsiębiorstw na da-
nym obszarze. Z drugiej, w potocznym rozumieniu – w odniesieniu do ludzi defi niuje się w ten sposób cechę 
bądź zespół cech, takich jak: umiejętność załatwiania spraw, pomysłowość, zaradność, rzutkość.1

Ujęcie ekonomiczne skupia uwagę na kobietach przedsiębiorcach. Polska na tle krajów europejskich charak-
teryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem samozatrudnienia kobiet – w 2010 r. aż 14% kobiet aktywnych za-
wodowo było jednocześnie swoim pracodawcą, co daje nam 5. miejsce w Unii Europejskiej.2 Najczęściej taka 
przedsiębiorczość ma formę jednoosobowej działalności gospodarczej i powstaje z konieczności – kobieta 
nie może znaleźć pracy najemnej lub szuka takiej pracy, którą będzie mogła wykonywać w domu lub w ela-
stycznych godzinach. Własną działalność rozpoczynają bowiem często kobiety z małymi dziećmi, które chcą 
pogodzić opiekę nad nimi z aktywnością zawodową. Polska znajduje się również w awangardzie europej-
skiej pod względem liczby kobiet pracodawców, czyli prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniają-
cych pracowników. Prawie co trzeci polski pracodawca (29%) jest kobietą, co daje nam 4. miejsce w Europie. 

Rys. 1. Udział kobiet wśród pracodawców ogółem (2010)

Źródło: Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP, CSRG, Sytuacja kobiet w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich. Specyfi ka, standardy, parytety i oczekiwania, 2012, na podstawie Eurostatu.
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Ciekawie prezentują się w tym zakresie dane z Wielkopolski. Z raportu z badania „Sytuacja kobiet na wielko-
polskim rynku pracy wobec wyzwań demografi cznych do 2030 roku”3, opublikowanego przez Wielkopolskie 
Obserwatorium Rynku Pracy w kwietniu 2013 r., wynika, iż 24,1% badanych kobiet w wieku produkcyjnym 
(18-59 lat) prowadziło kiedyś lub prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą. Badanie to pozwoliło rów-
nież opracować profi l kobiety przedsiębiorczej z terenu Wielkopolski. Jest to kobieta w średnim wieku (40+). Na 
założenie własnej działalności zdecydowała się głównie ze względu na posiadane doświadczenie w branży, które 
zdobyła jako pracownik najemny. Jednak sytuacja na rynku pracy doprowadziła do założenia przez nią własnej 
działalności. Nie bez znaczenia dla decyzji był też fakt, że wraz z dorastaniem dzieci oraz osiągnięciem pewnej 
stabilizacji fi nansowej zmniejszyła się jej obawa o podjęcie ryzyka związanego z założeniem własnej działalności.

Niestety, trudno jest znaleźć podobne dane w odniesieniu do Wielkopolanek mieszkających na wsi. Instytucje 
rynku pracy nie gromadzą bowiem danych dotyczących stricte obszarów wiejskich, a podają je w rozbiciu na 
jednostki administracyjne (powiaty, subregiony). W Powszechnym Spisie Rolnym z 2010 r. znajdziemy informa-
cje o liczbie ciągników, produkcji rzepaku czy też liczbie pracowników najemnych w każdym województwie, 
natomiast nie sposób doszukać się tam danych określających odsetek kobiet prowadzących działalność go-
spodarczą na terenach wiejskich w danym regionie.4 Dodatkowo „twardość” danych dotyczących aktywności 
zawodowej na wsi narusza bardzo powszechna kategoria domowników – osób pomagających w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. W grupie tej znajdziemy zarówno osoby praktycznie współprowadzące gospodarstwo 
na co dzień, jak i osoby doraźnie pomagające przy większych pracach polowych, które w rzeczywistości tworzą 
ukryte wiejskie bezrobocie. Wiemy jedynie, iż kobiety w Wielkopolsce stanowią 43% ludności wiejskiej.5

Odnośnie do liczby kobiet prowadzących gospodarstwa rolne dysponujemy tylko danymi ogólnopolskimi, 
z których wynika, iż 20% gospodarstw rolnych prowadzą kobiety.6 Jest to odsetek niezmienny od lat i niewątpliwie 
ukształtowany kulturowo – to mężczyzna był i jest tradycyjnie właścicielem gospodarstwa. Odsetek kobiet pro-
wadzących działalność rolniczą rośnie wraz z wiekiem. Tylko 0,7% ogółu kobiet aktywnych zawodowo w wieku 
20-24 lat prowadzi gospodarstwo rolne, natomiast w gronie kobiet w wieku 60-64 jest to 8,5%. Wydaje się to być 
związane z dwoma trendami – z jednej strony z ogólnie większą przedsiębiorczością kobiet dojrzalszych (patrz 
wyżej: profi l Wielkopolanki – przedsiębiorczyni), z drugiej natomiast – z krótszą średnią długością życia mężczyzn 
i w konsekwencji przejmowaniem gospodarstw przez współmałżonki po śmierci właściciela. Najwięcej kobiet 
(29,6%) posiada małe gospodarstwa od 1 do 5 hektarów, 18,2% zarządza gospodarstwami 5-10-hektarowymi, 
14,8% – 10-15-hektarowymi, natomiast tylko 8,3% kobiet rolników gospodaruje na areałach powyżej 15 hek-
tarów.7 Przewaga małych gospodarstw dotyczy oczywiście ogółu gospodarstw rolnych w Polsce i analogicznie 
również w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby większych gospodarstw, a spadek tych najdrobniejszych. 

Rys. 2. Pracujący wg wieku – kobiety

Źródło: Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP, CSRG, Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfi ka, 

standardy, parytety i oczekiwania, 2012, na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS.
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Najciekawsze informacje o przedsiębiorczości kobiet wiejskich w Wielkopolsce wynikają z analizy danych 
dotyczących benefi cjentów środków unijnych na terenach wiejskich, a w szczególności Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW), realizowanego w latach 2007-2013. Na PROW składają się m.in. działania od-
noszące się do rynku pracy:
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
413_311 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (oś 4. Leader) dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
413_312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (oś 4. Leader) dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Do 2010 r. 28,9% benefi cjentów tych działań w Wielkopolsce stanowiły kobiety, co było czwartym wynikiem 
w skali kraju.8 Dynamika ta została utrzymana w latach późniejszych, gdyż według stanu na dzień 29 lipca 
2013 r. w ramach powyższych działań złożono w Wielkopolsce 3365 wniosków o dofi nansowanie, z czego 
29% przez kobiety (w skali kraju było to 28%).9 Szczegółowe dane (rys. 3) wskazują, na większy udział kobiet 
w działaniach realizowanych w ramach osi Leader. Ich aktywność koncentruje się na agroturystyce, usługach 
komunalnych, doradczych, rachunkowych, informatycznych, transportowych, a także na działalności opar-
tej na przetwórstwie produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. 

Rys. 3. Kobiety wśród wnioskodawców w PROW (działania 311 i 312) w Polsce i w Wielkopolsce

Źródło: ARiMR. Dane przygotowane na podstawie wszystkich wniosków o przyznanie pomocy  

zarejestrowanych w aplikacji OFSA PROW od początku realizacji PROW 2007-2013 do 29.07.2013 r.

O rosnącej przedsiębiorczości kobiet wiejskich w Wielkopolsce świadczą też niebagatelne kwoty, którymi 
w ramach PROW benefi cjentki operują. Średnie koszty dofi nansowanego projektu w zależności od działania 
wynoszą od 218 077 zł (działanie 413_311) do 629 210 zł (działanie 312). Natomiast sama kwota dofi nanso-
wania to średnio od 73 393 zł (działanie 413_311) do 216 682 zł (działanie 312).10 W trzech na cztery wspo-
mniane wyżej działania średnia pomoc przyznana w Wielkopolsce jest większa niż średnia krajowa.

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich potwierdzają również statystyki Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu. Według danych z czerwca 2013 r., w wielu powiatach typowo rolniczych, np. chodzie-
skim, międzychodzkim, wągrowieckim czy złotowskim, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej są 
najpopularniejszą aktywną formą przeciwdziałania bezrobociu, choć ogólnie w skali województwa zajmują 
one 3. miejsce po stażach i szkoleniach. Warto również wspomnieć, iż wg danych WUP w Poznaniu kobiety 
stanowią 54,2% bezrobotnych w Wielkopolsce, a na wsi mieszka 46,2% bezrobotnych.11

Przytoczone dane nie powinny nam jednak przesłonić drugiego aspektu przedsiębiorczości, a mianowicie 
zespołu cech charakteryzujących ludzi, którzy są zaradni, pomysłowi, dobrze zorganizowani, pracowici, osią-
gają sukcesy w aktywności zawodowej. Jak z tej perspektywy oceniają się wielkopolskie kobiety żyjące na 
wsi i jak postrzegane są przez innych? Jakie są ich aspiracje i marzenia związane z pracą? W skali europejskiej 
Polki są zdecydowanie pracowite – 60% Polek wychowujących dzieci jest aktywnych zawodowo, mimo sła-

Działanie PROW
 Liczba kobiet wśród wnioskodawców Udział kobiet w ogólnej liczbie 

wnioskodawców w %

kraj Wielkopolska kraj Wielkopolska

311 8 266 1 591 28 27

312 12 227 1 406 26 24

413_311 1 083 185 29 33

413_312 1 265 183 29 32
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bego wsparcia instytucjonalnego w postaci opieki nad dzieckiem przedszkolnym, szczególnie na wsi. Jest 
to poziom krajów (m.in. Finlandia, Estonia), w których wydaje się na dzieci co najmniej 2 razy więcej niż 
w Polsce. Polki chcą pracować i choć wśród swoich wartości wymieniają zawsze na pierwszym miejscu rodzi-
nę, to nawet na wsi 94% kobiet deklaruje, że praca jest dla nich ważna, a dla 64% – bardzo ważna.12

Kobiety uważają się też raczej za przedsiębiorcze osoby. 50,7% z nich sądzi, że posiada jakiś talent czy smykałkę 
na poziomie co najmniej przeciętnym. Zdolność kierowania ludźmi lub organizacjami widzi w sobie na takim 
samym poziomie 60,2% badanych.13 Wiele wiejskich kobiet marzy też o założeniu własnej działalności, ale poza-
rolniczej, np. w zakresie usług gastronomicznych, turystycznych czy komunalnych (salon fryzjerski, kwiaciarnia 
itp.). Szczególnie młodsze kobiety dostrzegają swoją szanse w zawodach poza rolnictwem. Rozpoznają dominu-
jącą na wsi kulturę patriarchalną i realistycznie oceniają swoją pozycję na rynku pracy jako gorszą od mężczyzn. 

Rys. 4. Rodzaje aspiracji zawodowych kobiet w rozróżnieniu na wiek [%]

Źródło: Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP, CSRG, Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Specyfi ka, standardy, parytety i oczekiwania, 2012 (N=1663 posiadających aspiracje zawodowe 

wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym).

Jako przeszkodę w rozwinięciu działalności biznesowej kobiety, podobnie jak mężczyźni, rozpoznają brak 
wystarczających środków fi nansowych, jednakże zwracają też uwagę na problem z dostępem do infrastruk-
tury w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Dostęp ten stopniowo się poprawia dzięki absorpcji 
środków unijnych, ale problem pozostaje istotny dla 50,6% badanych kobiet, co w czytelny sposób pokrywa 
się m.in. z postulatem Wielkopolskiego Kongresu Kobiet z października 2012 r. – wprowadzenia w życie roz-
wiązań dotyczących pieczy zastępczej, opieki żłobkowej oraz sieci wiejskich centrów edukacyjno-kulturo-
wych.14 W opinii pracodawców natomiast kobiety wiejskie nie ustępują miejskim pod względem kwalifi kacji. 
Wykazują jednak większą ambicję i determinację w zdobywaniu i utrzymaniu pracy.

Przedsiębiorczość kobiet jest dziś również mierzona w dużym stopniu ich zaangażowaniem społecznym 
w lokalnym środowisku. W publikacji A. Jaśniewicza „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” na 17 przedsta-
wionych lokalnych liderek tylko 4 zostały zaprezentowane przede wszystkim jako przedsiębiorczynie.15 Ni-
gdy nie była to ich jedyna aktywność i w każdym przypadku wymieniano liczne funkcje społeczne przodu-
jących pań. Aktywne kobiety to przede wszystkim sołtyski, prezeski stowarzyszeń, takich jak koła gospodyń 
wiejskich czy uniwersytety trzeciego wieku, nauczycielki. Za przedsiębiorcze na wsi wielkopolskiej uważane 
są zatem kobiety, które robią coś na rzecz społeczności lokalnej. Jest to z jednej strony nawiązanie do tra-
dycyjnie silnej w naszym regionie tożsamości lokalnej i regionalnej, z drugiej zaś pokazuję tendencję roz-
wojową – kobiety coraz częściej udzielają się społecznie, świadomie lub nie, wpisując się w światowy trend 
lokalnego działania z globalną perspektywą oceny jego efektów.

Przypisy:
1. Nowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003
2. Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak, Centrum Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich. Specyfi ka, standardy, parytety i oczekiwania”, marzec 2012

3. Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Raport z badania „Sytuacja kobiet na 
wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demografi cznych do 2030 roku”, kwiecień 2013

4. Powszechny Spis Rolny 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/11734_PLK_HTML.htm
5. Focus Group Konsorcjum Badawcze…, op.cit. 
6. tamże
7. tamże

8. tamże
9. Dane przygotowane na podstawie wniosków zarejestrowanych w aplikacji OFSA PROW do 

dnia 29 lipca 2013 r. udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
10. tamże
11. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, lipiec 2013, 

http://www.wup.poznan.pl/att/statystyki_bezrobotnych/2013/06_czerwiec_2013.pdf
12. Focus Group Konsorcjum Badawcze…, op.cit. 
13. Tamże
14. www.wielkopolska.kongreskobiet.pl
15. A. Jaśniewicz, „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, 

Konin 2011
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Aktywność społeczna 
kobiet na obszarach wiejskich

Działalność społeczna jest rodzajem zabiegów i zmagań człowieka o miejsce w rodzinie czy społeczności 
lokalnej. Może przejawiać się w różny sposób – np. człowiek aktywny społecznie spędza wiele czasu w to-
warzystwie innych ludzi, udziela się społecznie: organizuje spotkania, uczestniczy w nich, pełni honorowe 
funkcje w różnych organizacjach. Aktywność społeczna, jej intensywność, wpływa na nasze zachowania, 
a także na zachowania innych ludzi danej społeczności. Zaangażowanie kobiet, szczególnie mieszkanek 
obszarów wiejskich, w działalność społeczną jest trudne, ponieważ wśród codziennie powtarzających się 
zajęć w gospodarstwie domowym i rolnym muszą wygospodarować czas na ewentualną aktywność poza 
domem. To, czy potrafi ą i chcą wygospodarować czas na spotkania z innymi, zależy od wielu czynników, 
m.in. od wzorców wyniesionych z domu, stylu propagowanego przez społeczeństwo, wartości życiowych, 
którymi się kierują, oraz od możliwości fi nansowych. 

W drugiej połowie XX w. działalność społeczna kobiet generalnie koncentrowała się na spotkaniach sąsiedz-
kich lub w kołach gospodyń wiejskich. Te formy zaczęły zanikać w latach 90., kiedy to Polskę ogarnął „pęd 
komercjalizacji”. Ludzie skupiali się wówczas na sobie i sferze materialno-fi nansowej, a tym samym działal-
ność społeczna zeszła na drugi plan i przeżyła głęboką zapaść. W tym czasie w wielu miejscach zaprzestano 
organizowania imprez społecznych. Na wsiach wiele organizacji, m.in. koła gospodyń wiejskich, ograniczyło 
lub całkowicie zaniechało swoją działalność. Ludność wiejska, w tym kobiety – szczególnie młode, swój wol-
ny czas spędzała na oglądaniu telewizji lub przeglądaniu kolorowych czasopism. 

W pierwszych latach XXI w., kiedy aktywność kobiet wiejskich stała się nośnym hasłem, sytuacja zaczęła się 
zmieniać. Swoją popularność problematyka ta zyskała także dzięki akcesji Polski do struktur Unii Europej-
skiej i konieczności harmonizacji kluczowych polityk rozwojowych ze standardami wspólnotowymi, gdzie 
jednym z priorytetów było zwiększanie aktywności kobiet wiejskich. Postępująca demokratyzacja życia 
i tendencja do zrównania statusu kobiet i mężczyzn wzmocniła promocję tej tematyki w debacie publicz-
nej. W związku z tym zaczęto podejmować próby reaktywowania stowarzyszeń, których działalność osłabła 
w latach 90. XX w. i tworzenia nowych tam, gdzie ich nie było. 

Organizacjami zrzeszającymi kobiety wiejskie, które w ostatnich latach przeżywają renesans, są koła go-
spodyń wiejskich (KGW). W województwie wielkopolskim w strukturze Kółek Rolniczych działają obecnie 
1562 koła gospodyń wiejskich. Ich działalność jest różnorodna – można powiedzieć, że każda wieś ma swoją 
specyfi kę. Jedne cenią sobie lokalną tradycję i pozostają przy działalności ograniczającej się do przekazy-
wania tajników dobrej regionalnej kuchni oraz sposobów prowadzenia gospodarstwa domowego w stylu 
tradycji ludowej. Inne podążają za nowinkami współczesnego świata. Jeszcze inne próbują rozwiązywać 
najbardziej naglące, aktualne problemy wsi. Działalność KGW przejawia się zatem w organizowaniu: spotkań 
wigilijnych, wielkanocnych, z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia Seniora, imprez takich jak: dożynki, 
jarmarki czy festyny oraz kursów językowych, obsługi komputera lub szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, 
techniki kreowania wizerunku osobistego oraz sposobów komunikowania się z otoczeniem. Niezależnie od 
formy czy kierunku działania, kobiety w KGW działają bardzo dynamicznie, angażując przy tym całą społecz-
ność wiejską. Potwierdzeniem tego jest duża liczba organizowanych imprez. O sukcesach wielkopolskich 
działaczek kół gospodyń wiejskich świadczą m.in.: 
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„Wieczór wspomnień” w Żbikach (powiat pleszewski), podczas którego uroczyście obchodzono pół-
wiecze istnienia tej organizacji. W trakcie spotkania zaprezentowano historyczne dokumenty potwier-
dzające działalność stowarzyszenia oraz wymieniono zadania, jakimi w tamtych czasach zajmowały się 
kobiety na wsi. Podczas jubileuszu wyróżniono szereg kobiet za wieloletnią pracę i znaczący wkład na 
rzecz funkcjonowania KGW i rozwoju społecznego Żbikowa. W szczególny sposób uhonorowano tam-
tejszą przewodniczącą za 25 lat zarządzania organizacją oraz podziękowano jej za wytrwałość i wkład 
pracy w nieprzerwaną działalność koła.

„Dzień Kobiet w karnawale” w Kościuszkowie (powiat gostyński), w którym uczestniczyło 80 pań 
z różnych stron powiatu gostyńskiego. Ważnym elementem tej imprezy było zaangażowanie mężczyzn 
w jej przygotowanie i przeprowadzenie.

Konkurs „Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”, w którym wzięło udział 12 drużyn z powiatów: pilskie-
go, kościańskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pleszewskiego, konińskiego, tureckiego, gnieźnieńskie-
go, średzkiego oraz leszczyńskiego. Podczas tej imprezy można było degustować tradycyjne potrawy 
wielkopolskie oraz poznać tajniki kuchni regionalnej, które były przekazywane zarówno przez gospody-
nie, jak i znawców regionalnej tradycji kulinarnej.

IV Jadło Regionalne to pokaz potraw, który w 2012 r. zorganizowano w sali Wiejskiego Domu Kultury 
w Brzeziu (powiat pleszewski). Impreza ta powoli staje się stałym elementem życia w powiecie ple-
szewskim. W tym roku poza paniami z tamtejszego koła w pracach organizacyjnych uczestniczyły także: 
Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie oraz Dom Kultury w Pleszewie.

Działalność kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich lub innych zespołach, takich jak Stowarzysze-
nie Kobiet Gminy Kamieniec czy Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, a także w niesformalizowanych gru-
pach, nie mogłaby być prowadzona bez wsparcia fi nansowego. Dlatego też łączą one swoje siły z lokalny-
mi grupami działania (LGD), których zadaniem jest:
fi nansowanie projektów zgodnych z lokalną strategią rozwoju
organizowanie i fi nansowanie: 
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych 
imprez kulturalnych, takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej 
działalności promocyjnej, informacyjnej i poligrafi cznej, w tym: opracowywanie, druk 

i rozpowszechnianie broszur, folderów, plakatów i materiałów audiowizualnych o charakterze 
reklamowym lub promocyjnym oraz tworzenie stron internetowych.

W Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 31 lokalnych grup działania. Są to stowarzyszenia z udziałem gmin 
wyłącznie z województwa wielkopolskiego, dodatkowo gminy z Wielkopolski są członkami 5 LGD mających 
swoje siedziby w województwach ościennych. W 93% tych organizacji w skład zarządów wchodzą kobiety. 
W 9 LGD pełnią one funkcję prezesa, w 16 wiceprezesa, a w 14 skarbnika. Warto podkreślić, że wśród tych 
ugrupowań są także organizacje kierowane głównie przez kobiety, np. Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader czy Turkowska Unia Rozwoju TUR.

Podczas stosunkowo krótkiego okresu działania LGD przyczyniły się do przeprowadzenia wielu przedsię-
wzięć prowadzących do przemian społeczno-kulturowych na wsi. W dużej mierze inicjatorkami tych działań 
były kobiety z obszarów wiejskich, które – chcąc sprostać oczekiwaniom otoczenia – zabiegały o przygoto-
wanie i realizacje m.in. takich projektów, jak: 
„Piękna w tradycji”, w którym łącznie udział wzięło 70 pań z terenu 7 gmin : Brudzew (powiat turecki), 

Kawęczyn (powiat turecki), Kościelec (powiat kolski), Malanów (powiat turecki), Przykona (powiat turec-
ki), Władysławów (powiat turecki) i Turek (powiat turecki). Celem realizacji tego projektu była integracja 
międzypokoleniowa kobiet na wsi, przy jednoczesnym zdobyciu nowych umiejętności. Kobiety, o któ-
rych mowa, zaliczały się do dwóch grup wiekowych: powyżej 50. roku życia i poniżej 25 lat. Starsze panie 
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przekazywały młodszym wiedzę kulinarną, te z kolei uczyły seniorki wizażu. Podsumowaniem tego pro-
jektu była impreza integracyjna pod hasłem „Piękna i smaczna”, w trakcie której uczestniczki brały udział 
w dwóch konkursach i prezentowały nowo zdobyte umiejętności.

„Babskie wieczory” – w tym przedsięwzięciu uczestniczyły 124 panie z terenów wiejskich z gminy Gro-
dzisk Wielkopolski (powiat grodziski). Jego celem było propagowanie aktywnego stylu życia w połącze-
niu z tradycyjną rolą kobiety wiejskiej. Projekt ten był podzielony na cztery bloki tematyczne:
„Nowoczesne i zapomniane formy ruchu i wypoczynku”, w ramach którego przeprowadzono kurs 

nordic walking dla 120 osób.
„Rekreacja na łonie natury – dary lasu w życiu codziennym”, realizowany przez 12 kół gospodyń 

wiejskich, w trakcie którego zapoznano się z tradycyjną muzyką i tańcem ludowym. Na 
zakończenie tej części projektu wykonano kompozycje z wykorzystaniem darów lasu, które 
uwiecznione zostały w folderze.

„Pokaż, co potrafi sz” – ta część obejmowała warsztaty rękodzieła ludowego (haftowania, 
szydełkowania), a także warsztaty kulinarne (wypieku ciast, przygotowywania tradycyjnych 
pierogów), prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Dodatkowo 
przeprowadzono warsztaty tańca ludowego oraz malowania na płótnie i szkle.

„Wieczór kabaretowy”, w ramach którego zorganizowano warsztaty kabaretowe. Na zakończenie 
spotkań uczestnicy przygotowali scenki kabaretowe z życia lokalnego.

Warto także podkreślić, że aby aktywnie działać na rzecz społeczeństwa lokalnego, kobiety wiejskie nie mu-
szą być zrzeszone w formalnych grupach. Przykładem tego mogą być mieszkanki Reńska (powiat grodziski), 
które – choć niezrzeszone w żadnej grupie – potrafi ły wykazać się aktywnością i dużym zaangażowaniem 
w sprawy swojej miejscowości. Pomimo niedostatecznego zaplecza infrastrukturalnego, a mianowicie braku 
przedszkola, szkoły i biblioteki w tamtejszej wsi, postarały się o środki fi nansowe na reaktywowanie działal-
ności świetlicy wiejskiej. 

Wzrost aktywności kobiet wiejskich wymaga także zaangażowania władz lokalnych. Przykładem tego jest 
projekt „Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od 2010 r. wzięło w nim 
udział ponad 700 pań z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, które uczestniczyły w warszta-
tach poświęconych rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu wiedzy z zakresu prawa związanego 
z działalnością organizacji pozarządowych. Podczas zajęć aktywne Wielkopolanki z obszarów wiejskich na-
bywały też umiejętność skutecznego negocjowania (więcej o szkole liderek w rozdz. 5. – przyp. red.). 

Kobiety wiejskie zaangażowane są także w pracę instytucji samorządu wiejskiego. W wyniku wyborów 
samorządowych w radach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim zasiada łącz-
nie 745 kobiet. Obserwuje się, że w ciągu ostatnich lat aktywność polityczna kobiet zamieszkujących tereny 
wiejskie zwiększa się. W 2007 r. ich udział w ogólnej liczbie radnych wynosił 19%, a w 2012 r. wzrósł do 23%.

Rys. 1. Płeć radnych gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich w województwie
wielkopolskim w 2007 r.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS,

http://www.stat.gov.pl.
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Rys. 2. Płeć radnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie danych pochodzących

z Banku Danych Lokalnych GUS,

http://www.stat.gov.pl.

Interesujące jest również zróżnicowanie wieku radnych płci żeńskiej. Najbardziej aktywne są kobiety w wie-
ku od 40 do 59 lat. Dla kobiet wiejskich priorytetowe znaczenie ma dom i rodzina. Dlatego swoją aktywność 
społeczno-polityczną rozpoczynają zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy dzieci są już samodzielne i nie 
wymagają opieki. 

Rys. 3. Wiek radnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl.

Aktywność kobiet w samorządach jest widoczna także na poziomie sołectw. Warto przypomnieć, że pra-
wa wyborcze kobiety uzyskały w roku 1918. Jednak w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w pierwszych 
dekadach po wojnie, ich obecność w samorządzie wiejskim bądź gminnym należała do rzadkości. Sytuacja 
zaczęła zmieniać się w połowie XX w., kiedy to w 1951 r. na Podkarpaciu wybrano pierwszą kobietę na soł-
tysa. W 1958 r. w Polsce kobiety kierowały 1% sołectw, w 1967 r. – już 2,8%. W 2009 r. odsetek ten wynosił 
30,2%, a w 2011 r. – 34,7%. Szczególnie wysoki wzrost liczby kobiet sołtysów nastąpił w ostatnich 2-3 kaden-
cjach. Podobne tendencje obserwuje się w województwie wielkopolskim, w którym w ostatnim czasie liczba 
sołtysek zwiększyła się z 913 w roku 2009 do 1162 w roku 2012.
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Rys. 4. Liczba sołtysów w województwie wielkopolskim w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl.

Interesująco wygląda pod tym względem porównanie województw. W 2011 r. najwięcej kobiet pełniło funk-
cję sołtysa w województwach: lubuskim (41,4%), zachodniopomorskim (46,8%), dolnośląskim (42,2%), opol-
skim (40,7%). Z kolei najmniej sołtysek było w województwach: podlaskim (24%) i podkarpackim (19,7%).

Podsumowując, aktywność społeczna kobiet wiejskich w województwie wielkopolskim rośnie w ostatnim 
czasie, o czym świadczy wzrost udziału pań w ogólnej liczbie pracowników zatrudnionych w organizacjach 
pozarządowych i samorządach lokalnych. Warto podkreślić, że impulsem do zainicjowania tych korzystnych 
zmian było wsparcie fi nansowe zarówno ze środków regionalnych, jak i funduszy Unii Europejskiej.
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 Gdzie diabeł
   nie może…
Ponad 700 Wielkopolanek, 31 lokalnych grup działania, 142 dni szkoleniowe, kilkadzie-
siąt wykładów, zajęć praktycznych… i nieskończenie wiele znajomości, inspirujących 
spotkań, rozmów, rodzących się inicjatyw. Tak najogólniej można przedstawić efekty 3 lat 
funkcjonowania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w Wielkopolsce. 

Począwszy od jesieni roku 2010, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w zajęciach szkoły liderek aktywne kobiety 
z terenów wiejskich Wielkopolski. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i społecznym 
odzewem – stała się bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalne grupy działania. 
Zarówno codzienne obserwacje, jak i badania aktywności społecznej na obszarach wiejskich pokazują bo-
wiem, że to kobiety są najbardziej zaangażowane w rozwój swoich małych ojczyzn. Wielokrotnie są moto-
rem przemian lokalnych, ożywienia społecznego. 

Uczestniczki zajęć wierzą, że zdobyte na wykładach i warsztatach umiejętności pozwolą im lepiej i skutecz-
niej działać w środowisku lokalnym. Wszystkim przyświeca jeden cel – podnieść społeczne kompetencje 
i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Zajęcia fi nansowane są w ramach realizacji Planu Działania Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

SZKOŁA LIDEREK ROZWOJU LOKALNEGO
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Program szkoleń jest podzielony na 3 moduły tematyczne:
1. Zasady animacji lokalnej: rola i zadania animatorki, liderki, mobilizowanie ludzi do działania, określenie 

zasobów społeczności lokalnej 
2. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich: zasady funkcjonowania, formy, zakładanie, rejestracja, 

podstawy księgowości, praca z projektem
3. Komunikacja interpersonalna, w tym sztuka prowadzenia negocjacji.

Poznać siebie i innych
Dwudniowe szkolenia, prowadzone w formie warsztatów, treningów i zabaw, są punktem wyjścia do do-
skonalenia umiejętności przywódczych. Każdy animator i lider musi znać i rozumieć zasady funkcjonowania 
środowiska lokalnego, dobrze rozpoznać jego potencjał oraz czynniki, które będą stymulować bądź ograni-
czać jego rozwój (moduł 1). 

Niezbędna jest do tego podsta-
wowa wiedza z zakresu psycho-
logii: co to jest grupa i jakie nor-
my określają jej działanie? Jakie 
fazy rozwoju przechodzi grupa? 
Jakie zasady kierują aktywizacją 
społeczności lokalnych w prak-
tyce? Jak wyznaczać cele działań, 
włączać ludzi do inicjatyw, mobi-
lizować do współpracy i plano-
wać przedsięwzięcia społeczne? 
Czym różni się manipulacja od 
wywierania wpływu? Jak osiągnąć skuteczność w realizacji działań lokalnych? Jak inicjować, stymulować 
i rozwijać współpracę lokalną? Jak motywować współpracowników do działania?

Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego: 
Już dzisiaj Wielkopolska wieś należy do przodujących w rozwoju 
gospodarczym. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu, także 
dzięki aktywności pań, będzie się znakomicie rozwijała. Szkoła 
Liderek Rozwoju Lokalnego, której celem jest aktywizacja środowisk 
lokalnych, rozkwita po powrocie jej uczestniczek do swoich wsi 
i miasteczek, pączkuje inicjatywami, obdarza dobrą energią, daje 
chęć do działania. Wiedzę i umiejętności, a także nowe kontakty 
wykorzystują panie z dużym powodzeniem w swych środowiskach. 
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Warto znać typy osobowości, zasady rządzące komunikacją interpersonalną. Niezbędne w pracy lidera i ani-
matora jest sprecyzowanie własnych celów i ambicji zawodowych, umiejętność zarządzania sobą w czasie. 
Jak w każdej dziedzinie życia, również w działalności społecznej zdarzają się konfl ikty – w takich sytuacjach 
przydatne są asertywność oraz umiejętność twórczego wykorzystania i rozwiązywania problemów. Tego 
wszystkiego uczą się adeptki szkoły liderek.

Świadomość własnych możliwości pozwala zdefi niować siebie jako liderkę lub animatorkę działań lokalnych 
– przypisać określone miejsce w grupie. Uczestniczki szkoły rozpoznają, czym różnią się od siebie te posta-
wy, jakie cechy je determinują. A jakie zadania można przypisać każdej z nich? Nabywanie wiedzy jest jak 
budowanie domu. Jeśli mamy trwałe fundamenty, możemy dokładać kolejne cegły – zająć się budowaniem 
i rozwijaniem współpracy, tworzeniem partnerstw lokalnych i projektowych. 

Mając taką wiedzę, można już stymulować rozwój środowiska, w którym się żyje. Uczestniczki szkoły liderek 
uczą się, jak zwiększać efektywność i skuteczność działań na rzecz społeczności lokalnych, diagnozują po-
trzeby środowisk, w których żyją. Praktyczne ćwiczenie polegające na budowaniu osiedla domów jednoro-

dzinnych pokazuje znaczenie dobrej komunikacji 
w grupie. Tylko jasna wizja, umiejętne rozłożenie 
zadań wśród budowniczych, wykorzystujące ich 
predyspozycje i talenty, pozwala zbudować trwa-
łą konstrukcję. 

Planować, działać, dążyć
Świadome własnego potencjału, lokalnych po-
trzeb, liderki wchodzą na wyższy stopień wta-
jemniczenia – poznają zasady funkcjonowania 
organizacji pozarządowych i pożytku publiczne-
go, precyzują ich znaczenie w życiu społecznym, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich (moduł 2). 
Uczestniczki spotkań w Rokosowie odkrywają, 
czym różni się stowarzyszenie od fundacji, znają 

Barbara Karkosz: 
Jestem niezwykle dumna, że miałam w życiu 
szczęście spotkać wyjątkowe wielkopolskie liderki. 
Te wspaniałe kobiety wielokrotnie udowodniły, 
że – mimo wielu przeciwności – nie należy się 
załamywać, bo „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, 
a problemy są po to, aby je rozwiązywać. Liderki 
swoimi działaniami pomagają innym, a dla mnie 
to najcenniejsza wartość w życiu – dać odrobinę 
uśmiechu, czasu, wsparcia i – jeśli trzeba – 
wesprzeć fi nansowo. Szkoła liderek zainicjowała 
rewolucję w sposobie działania i myślenia kobiet 
oraz zmianę polskiej wsi.
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normy prawne regulujące działalność or-
ganizacji. Uczą się wypełniać dokumenty 
związane z zakładaniem i działalnością or-
ganizacji, przygotowywać statut organiza-
cji (świadome są konsekwencji poszczegól-
nych zapisów), rejestrować stowarzyszenie. 
Jaki jest tego cel? Rozwój społeczny, który 
umożliwia realizacja projektów współfi nan-
sowanych m.in. z funduszy europejskich. 
Podstawy księgowości i pracy z projektem 
przestają mieć znamiona wiedzy tajemnej. 
Elementem tego bloku szkoleniowego jest 
także zagadnienie wolontariatu, m.in. jego 
funkcjonowania w świetle polskiego prawa.

Lider, animator w swojej pracy niejed-
nokrotnie wciela się w rolę negocjatora. 
Uczestniczki szkoleń w Rokosowie poznają 
techniki wywierania korzystnego pierw-
szego wrażenia, sztuki dostosowywania 
stylu rozmowy i prezentacji do rozmówcy, 
utrzymywania właściwego klimatu rozmów 
negocjacyjnych (moduł 3). Znajomość za-
łożeń skutecznego i jednocześnie atrakcyjnego negocjowania ułatwia prowadzenie rozmów i pertraktacji 
zarówno z jednostkami należącymi do wiejskiej społeczności, jak i zorganizowanymi podmiotami, funkcjo-
nującymi w lokalnym środowisku. Bardzo często wiedza ze szkolenia po raz pierwszy zostaje przetestowana 
w rozmowach z najbliższymi. 

Maciej Witkowiak: 
Źródłem największych inspiracji mojego udziału w Szkole 
Liderek Rozwoju Lokalnego, jako wykładowcy aspektów 
prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
była możliwość spojrzenia na różnorodne bogactwo 
działań, jakimi żyją na co dzień liderki. Swego rodzaju 
mit, iż organizacje pozarządowe funkcjonują tylko 
w dużych, miejskich ośrodkach, upadł w zetknięciu 
z niekiedy długimi tradycjami obecności i pracy liderek 
na rzecz lokalnej społeczności. Uważam za bardzo cenne 
dotarcie ze wsparciem szkoleniowym właśnie do tej 
grupy organizacji, niewymyślanych naprędce, 
a zakorzenionych w swoim otoczeniu, dających dzięki 
temu rękojmię realnego rozeznania potrzeb choćby 
najmniejszych miejscowości. Każde spotkanie z liderkami 
zarażało mnie ich niegasnącym entuzjazmem, wspartym 
wielkopolską rzetelnością i gospodarnością. Mam 
nadzieję, że zauważalne pragnienie uczestniczek 
w realizacji dobra wspólnego dzięki zajęciom przyczyni się 
do urzeczywistnienia wszystkich wspaniałych inicjatyw, 
których osiągnięcie możliwe jest dzięki posiadanej przez 
liderki odwadze, wyobraźni i konsekwencji w działaniu.
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Oprócz „ścisłych przedmiotów”, jak te 
wyżej przedstawione, na adeptki szko-
ły liderek czekają chwile wytchnienia 
podczas spotkań z wizażystką, która 
udziela rad, jak dbać o ciało, cerę, wło-
sy, zdradza tajniki dobrze wykonane-
go i dopasowanego makijażu. Mając 
na uwadze harmonię ciała i ducha, 
organizatorzy szkoleń zapraszają na 
szkolenia artystów, którzy zabierają 
wiejskie liderki i animatorki w muzycz-
ną podróż w krainę jazzu. Świadomość 
własnego ciała wzmacniają z kolei za-
jęcia „Taniec czyni cuda”. Liderki przekonują się, iż ciało może być wykorzystywane do budowania wizerunku 
i autorytetu w lokalnej społeczności. Taniec to nie tylko forma rekreacji i zabawy. To również narzędzie inte-
gracji towarzyskiej, animacji społecznej, a niekiedy metoda terapii (choreoterapia). 

Natchnienie i aktywność
Jak w każdej szkole, nieodłącznym elementem „ofi cjalnego nurtu edukacji” jest rodzenie się więzi, budo-
wanie koleżeństwa. A stąd już krok do podjęcia współpracy, wymyślania wspólnych inicjatyw, wzajemnego 
odkrywania i dowartościowywania, dopingowania do twórczej pracy w lokalnych wspólnotach. Uczest-

nictwo w szkoleniu dodaje skrzydeł, 
rodzi wiarę we własne możliwości. 
Adeptki szkoły liderek odmienione 
wracają do swoich wiosek, zakładają 
stowarzyszenia, angażują i zachęcają 
mieszkańców do organizacji integra-
cyjnych imprez. W gronie tym spo-
tkamy zarówno gospodynie, eme-
rytki, jak i sołtyski, społeczniczki czy 
nauczycielki. W rozmowach między 
kobietami przewijają się pomysły na 
ożywianie lokalnej społeczności, pre-
cyzowane są najpilniejsze potrzeby, 

Rafał Jaworski: 
Prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Liderek Rozwoju 
Lokalnego było niezwykłym wyzwaniem. Panie uczestniczące 
w zajęciach podchodziły do zajęć w sposób bardzo praktyczny, 
przekładały od razu prezentowane informacje na grunt 
swojej działalności lub swojej społeczności. Zastanawiały 
się, jak to można wdrożyć w życie. Było też dla mnie dużą 
satysfakcją odkryć, że po moich zajęciach powstały lokalne 
stowarzyszenia, które sprawnie funkcjonują do dziś. 
Wszystkim uczestniczkom Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego 
życzę powodzenia i samych sukcesów w działalności na rzecz 
rozwoju lokalnego.

Aneta Murakowska: 
Uczestniczki szkoły są dynamiczne, zaangażowane, 
pomysłowe, energiczne, multizadaniowe, a do tego skromne. 
Często nie uświadamiają sobie drzemiących w nich talentów. 
Szkolenie pozwala je wydobyć, ukazać. Poza tym panie uczą 
się, jak korzystać z talentów innych osób. Liderem może 
być osoba, która ma coś do powiedzenia. Z kolei mówienie 
dużo niekoniecznie czyni kogoś liderem. W sumie każdy typ 
osobowości może być liderem. Staje się nim osoba, która potrafi  
coś przekuć na działanie. A więc nie jest to coś przypisanego do 
kogoś na stałe. Liderem człowiek staje się w działaniu.
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jak założenie placu zabaw, odnowienie czy założenie świetlicy, zorganizowanie integracyjnego pikniku. War-
to uwzględnić potrzeby ciała, organizując dożynki czy kiermasz produktu lokalnego, jak i ducha, zakładając 
zespół muzyczny czy kabaret.  

Wielkopolska Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego została wysoko oceniona nie tylko przez same jej uczest-
niczki. Jest jednym z pięciu projektów z Polski, który znalazł się w bazie dobrych praktyk Europejskiej Sieci 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) i był prezentowany podczas konferencji ENRD, zorganizowanej w maju 
2012 r. w Finlandii. 

– Kobiety podczas szkoleń podniosły swoje 
umiejętności współpracy ze społecznością 
lokalną, władzami samorządowymi i orga-
nizacjami pozarządowymi, działającymi na 
terenie gmin, sołectw i powiatów. Wymier-
nymi efektami działania szkoły liderek jest 
powstanie nowych stowarzyszeń, pozyska-
nie przez sołectwa i organizacje funduszy 
na realizację ciekawych, potrzebnych pro-
jektów, nawiązanie kontaktu między orga-
nizacjami i ich aktywistkami – podkreślił 
podczas jednej z konferencji podsumowu-
jących działanie szkoły liderek Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Uczest-
niczki szkoły liderek stały się bardziej świadome swych umiejętności, sprawnie organizują życie swych spo-
łeczności, lepiej rozumieją lokalne potrzeby. Środki fi nansowe pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, wydane na sfi nansowanie Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego, są jedną z najlepszych inwestycji 
w rozwój kapitału społecznego na obszarach wiejskich Wielkopolski.

Katarzyna Hełpa-Liszkowska: 
Tytuł zajęć „Taniec czyni cuda” nie był wcale na wyrost. Podczas warsztatów panowała bowiem cudowna 
atmosfera, a liderki, niezwykle otwarte i chętne do współpracy, wypracowywały fantastyczne wnioski. 
Podstawowym założeniem warsztatów było, aby w myśl maksymy „moje ciało jest świątynią, a taniec jest 
jego modlitwą”, uczestniczki poznały taniec jako rodzaj treningu wzmacniającego świadomość własnego 
ciała, tak potrzebną do właściwej komunikacji, w negocjacjach, w sytuacji konfl iktu czy po prostu jako formę 
kształtowania własnego wizerunku. Głębokich przemyśleń dotyczących tańca było jednak znacznie więcej. 

Taniec na pewno bawi, czego najlepszym dowodem były nie tylko uśmiechnięte twarze liderek, ale wręcz 
głośne salwy śmiechu i radosne okrzyki w czasie wspólnych pląsów. Taniec niesie jednak ze sobą o wiele 
więcej – uczy, wychowuje, kształtuje postawy, a przede wszystkim integruje, dlatego może stać się tak 
doskonałym narzędziem dla lokalnych działaczy i animatorów, inicjatywą, w której doskonale można 
połączyć tradycyjne wartości i bogactwo rodzimego dziedzictwa z potrzebami wszystkich pokoleń 
współczesnego społeczeństwa.

Ewa Gałka: 
Krajobraz polskiej wsi bez aktywnych kobiet nie byłby taki 
sam. To one kreują nasze otoczenie i możliwości, z których 
wszyscy korzystamy. Działalność liderek przypomina 
mi efekt domina. Trzeba się napracować, by poukładać 
poszczególne elementy – to rola aktywnych kobiet. 
W chwili rozpoczęcia ich aktywności kolejni ludzie 
włączają się jednak do działań, tak samo jak domino 
wprawiane w ruch. Aktywność społeczna ma ogromną 
siłę. Żaden polityk, żaden naukowiec czy artysta nie kreują 
rozwoju lokalnego tak jak lokalne liderki czy liderzy!



29Liderki Wielkopolskie

 Galeria liderek

Czarnkowsko-Trzcianecka LGD / 2010 r. 
Czarnkowsko-Trzcianecka LGD / 2010 r. 

Puszcza NoteckaPuszcza Notecka  • Wrota Wielkopolski• Wrota Wielkopolski  • Z Nami Warto / 2012 r.• Z Nami Warto / 2012 r.
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Dolina Noteci / 2012 r.Dolina Noteci / 2012 r.

Dolina Samy • LGD Źródło • Leader Suchy Las / 2012 r.
Dolina Samy • LGD Źródło • Leader Suchy Las / 2012 r.
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Dolina Wełny / 2012 r.Dolina Wełny / 2012 r.

Dwa Mosty • LGD Solidarni w Partnerstwie / 2012 r.
Dwa Mosty • LGD Solidarni w Partnerstwie / 2012 r.
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Gościnna Wielkopolska / 2011 r.
Gościnna Wielkopolska / 2011 r.

KOLD / 2011 r.KOLD / 2011 r.



33Liderki Wielkopolskie

Kraina Trzech Rzek / 2011 r. Kraina Trzech Rzek / 2011 r. 

Kraina Lasów i Jezior / 2012 r. Kraina Lasów i Jezior / 2012 r. 
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Krajna nad Notecią / 2012 r.Krajna nad Notecią / 2012 r.

LGD 7 Kraina Nocy i Dni / 2012 r. LGD 7 Kraina Nocy i Dni / 2012 r. 

Lider Zielonej Wielkopolski / 2012 r.
Lider Zielonej Wielkopolski / 2012 r.
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Unia Nadwarciańska / 2012 r.Unia Nadwarciańska / 2012 r.

Okno Południowej Wielkopolski / 2012 r.Okno Południowej Wielkopolski / 2012 r.

Wielkopolska Wschodnia • LGD Dwa Mosty / 2011 r.
Wielkopolska Wschodnia • LGD Dwa Mosty / 2011 r.
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Między Ludźmi i Jeziorami / 2012 r.
Między Ludźmi i Jeziorami / 2012 r.

Ostrzeszowska LGD / 2012 r.Ostrzeszowska LGD / 2012 r.
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Solidarni w Partnerstwie i Unia Nadwarciańska / 2013 r.
Solidarni w Partnerstwie i Unia Nadwarciańska / 2013 r.

Solna Dolina / 2010 r.Solna Dolina / 2010 r.
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Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej / 2012 r.
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej / 2012 r.

Suchy Las / 2012 r.Suchy Las / 2012 r.
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Turkowska Unia Rozwoju / 2011 r.
Turkowska Unia Rozwoju / 2011 r.

Światowid / 2011 r.Światowid / 2011 r.
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Wspólnie dla Przyszłości / 2012 r.
Wspólnie dla Przyszłości / 2012 r.

Puszcza Notecka / 2012 r.Puszcza Notecka / 2012 r.

Solidarni w Partnerstwie i Dwa Mosty / 2011 r.
Solidarni w Partnerstwie i Dwa Mosty / 2011 r.
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Długosz Królewski / 2012 r.Długosz Królewski / 2012 r.

Wielkopolska z Wyobraźnią / 2012 r.Wielkopolska z Wyobraźnią / 2012 r.

Wrota Wielkopolski / 2010 r.Wrota Wielkopolski / 2010 r.
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Z Nami Warto / 2012 r. Z Nami Warto / 2012 r. 

Zaścianek / 2012 r.Zaścianek / 2012 r.
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 Trenerzy 

  ze szkoły liderek
Aneta Murakowska 
Kobieta wielowymiarowa – menedżerka, właścicielka fi rmy CreativeMedia wizerunek – do-
radztwo – szkolenia, jednocześnie magister sztuki, prezenter radiowy, nauczyciel historii mu-
zyki, doktorantka Instytutu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk, dziennikarka, redaktor 
naczelna, trener biznesu. Wielokrotnie nagradzana: „Lider Innowacji i Rozwoju”, „Ambasador-
ka Przedsiębiorczości Kobiet”, „Mocni Wizerunkiem”. Absolwentka m.in. Executive Doctoral 
Business Administration Polskiej Akademii Nauk Instytutu Ekonomicznego (łączone studia 

doktoranckie i MBA). Określana przez uczestników jako kobieta renesansu, motywacyjny mówca, porywa 
charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Zajęcia w szkole Liderek Rozwo-
ju Lokalnego prowadziła w latach 2011, 2012 i 2013.

Maciej Witkowiak
Radca prawny Punktu Konsultacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu dla Organizacji Pozarządowych. Pracuje jako wolontariusz w Bezpłatnej 
Poradni Prawnej przy parafi i św. Trójcy w Poznaniu, gdzie udziela porad prawnych osobom 
fi zycznym i organizacjom społecznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W Euro-
pejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA organizuje seminaria i konferencje naukowe, 
udziela bezpłatnych porad prawnych dla osób fi zycznych w Studenckich Uniwersyteckich 
Poradniach Prawnych. W Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego roku 2012 prowadził zajęcia 
w formie wykładów i warsztatów związanych z założeniem, działaniem (zwłaszcza w aspekcie cywilnopraw-
nym i rachunkowym) i zamknięciem organizacji pozarządowych, takich jak: stowarzyszenia (zwykłe i reje-
strowe), fundacje, koła gospodyń wiejskich. W trakcie spotkań uczestniczki szkoły liderek mogły pozyskać 
konkretną i praktyczną wiedzę także o możliwościach (fi nansowych i pozafi nansowych), jakie daje ustawa 
z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

Anna Serbin 
Trenerka fi rmy CreativeMedia wizerunek – doradztwo – szkolenia. Inspirująca i doświadczo-
na trenerka specjalizująca się w zarządzaniu kadrami, kształceniu działów HR, prawie pracy. 
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 
Nie boi się wyzwań i stale przełamuje własne granice. Zajęcia w szkole Liderek Rozwoju Lo-
kalnego prowadziła w latach 2011 i 2012.

Ewa Gałka
Menedżerka, liderka i animatorka licznych inicjatyw społeczno-gospodarczych na rzecz roz-
woju lokalnego, regionalnego – nie tylko w Wielkopolsce. Od 11 lat zarządza Centrum PISOP, 
jedną z największych organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, wspierającą lokalne orga-
nizacje i instytucje. Ekspertka m.in. z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorczości społecznej, funduszy na działania lokalne. Autorka lub współautorka kil-
kunastu publikacji na temat sektora pozarządowego. Liderki motywuje i skutecznie wspiera 
w realizacji zadań, szczególnie tych trudnych! Autorka koncepcji programu Szkoły Liderek 
Rozwoju Lokalnego. Zajęcia prowadziła w 2010 roku.
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Rafał Jaworski
Prawnik (absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od początku pra-
cy zawodowej związany ze środowiskiem wielkopolskich organizacji pozarządowych oraz 
tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych i zarządzaniem projektami. Autor i koordy-
nator projektów współfi nansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Prowadzi 
szkolenia i doradztwo związane m.in. z problematyką funkcjonowania organizacji pozarzą-
dowych, tworzenia i zarządzania projektami, partnerstw, zamówień publicznych. W ramach 

Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2011 prowadził zajęcia poświęcone tematyce zakładania 
i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Julia Sawicka
Pianistka, wokalistka, kompozytorka. Współzałożycielka Fundacji Edukacyjnej Pro Musica, 
gdzie piastuje stanowisko prezesa zarządu. Organizatorka oraz pomysłodawca Międzynaro-
dowych Leszczyńskich Warsztatów Jazzowych i wielu koncertów klasycznych oraz jazzowych 
na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska, a także pomysłodawczyni i realizatorka koncertów 
edukacyjnych dla dzieci szkolnych z obszarów wiejskich. W Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego 
prowadziła w latach 2010-2012 wykłady dotyczące działania Fundacji na obszarach wiejskich. 
Każde spotkanie uwieńczone było koncertem jazzowym Julii Sawickiej wraz z kwartetem.  

Barbara Karkosz
Od 1996 r. właścicielka Studia Piękności w Rawiczu, szczęśliwa żona i matka Wiktorii oraz 
Oskara, współorganizatorka wyborów Miss Nastolatek, wykładowca wizażu w wielu szkołach 
w tym, również w szkole liderek. Finalistka Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu w Pol-
sce, laureatka konkursów: Rok Dzieci Niepełnosprawnych – „Człowiek z Sercem”, „As Biznesu” 
(nominacja PISOP), „Hit Wielkopolski 2010”. Organizatorka wielu imprez w Polsce, ukończyła 
ponad 60 szkoleń w Polsce i za granicą. Od kilku lat trenerka pozytywnego myślenia i liderka 
dystrybucji interaktywnej. Zajęcia w Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego prowadziła w latach 
2010, 2011, 2012. 

Izabella Szablewska
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia pody-
plomowe w zakresie poradnictwa zawodowego. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów, m.in. 
„Ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”, „Warsztat pracy do-
radcy zawodowego”, „Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”. 
Pracuje w Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu jako doradca zawodowy i jest społecz-
nym kuratorem sądowym Sądu Rejonowego w Kościanie. W Szkole Liderek Rozwoju Lokal-
nego w latach 2010-2012 dzieliła się wiedzą na temat prowadzenia Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych INGA, którego jest prezesem, zdobywania środków na działanie, współpracy 
z partnerami i realizacji projektów.

Katarzyna Hełpa-Liszkowska 
Z wykształcenia etnolog, antropolog, menedżer kultury, trenerka, choreografka i instruk-
torka tańca ludowego z 25-letnim stażem tanecznym i przeszło 10-letnim stażem instruk-
torskim. Wykorzystuje taniec ludowy podczas warsztatów z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi 
i seniorami, a także osobami niepełnosprawnymi fi zycznie i umysłowo. Współpracowała 
z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, w tym z Instytutami Polskimi w Wiedniu, Ma-
drycie i Budapeszcie. W ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu zgłębia wiedzę i prowadzi badania z zakresu kulturowych uwarunkowań rozwoju 

oraz zarządzania międzykulturowego. W Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego latach 2012-2013 prowadziła zajęcia 
w ramach autorskiego programu „Taniec czyni cuda”.
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     Rzeczpospolita      
        babska
Spontanicznie, żywiołowo, barwnie. Taki charakter wszystkiemu, za co się biorą, nadają li-
derki. Apetyt na życie bogatsze, pełniejsze, otwarte na innych rozbudziły w nich szkolenia 
i spotkania w ramach Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. 

Kolejne lata działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalne-
go podsumowywały konferencje organizowane przez 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, gromadzące łącznie niemal 500 uczestniczek. 
Konferencja „Kobiety w akcji – liderki rozwoju wsi” (20 paź-
dziernika 2011 r.) zamykała cykl szkoleń z lat 2010-2011, 
konferencja „Kobiety zmieniają polską wieś” (8 grudnia 
2012 r.) – zajęcia z 2012 roku. Ich uczestnikami, z których 
część wystąpiła z własnymi prezentacjami, były słuchaczki Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Program 
obu spotkań składał się z dwóch części. W pierwszej głos zabierały przedstawicielki nauki, polityki i ruchu 
kobiecego – „O równości i przedsiębiorczości” (2011) i „Kobieta zawsze da radę – o równości, aktywności 
i tolerancji” (2012). Druga należała zaś do przedstawicielek wielkopolskiej wsi, które zapoczątkowały na niej 
pokojową rewolucję: „Kobiety zmieniają siebie i oblicze wielkopolskiej wsi” (2011) oraz „Wielkopolska mapa 
aktywności – liderki w akcji” (2012). 

Tomasz Bugajski, członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego: 
Są takie kobiety, które nie mieszczą się 
w ustalonych ramach. One je rozrywają 
i tworzą nowe oblicze wielkopolskiej wsi. 
Liderki udowadniają, że można na wsi żyć 
inaczej, lepiej. Bez nich wieś nigdy by się 
nie obudziła.

KONFERENCJE
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Blaski i cienie
Prelegentki obu konferencji omawiały różne zjawiska 
społeczne i polityczne determinujące życie kobiet 
w Polsce. W ostatnich dziesięcioleciach dokonała się 
– i nadal ten proces trwa – gruntowna przebudowa 
modelu życia społeczeństwa polskiego. Przybywa 
kobiet, które jednocześnie realizują kilka ról spo-
łecznych. Senator Jadwiga Rotnicka porównywała 

życie kobiety, posiadającej rodzinę oraz aktywnej zawodowo i społecznie, do zawieszenia w trójkącie ber-
mudzkim. Nie ma jednego sposobu niwelowania napięć pomiędzy poszczególnymi ogniwami – sposób 
na satysfakcjonujące i zdrowe relacje każda musi wypracować sama. Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik 
rządu ds. równego traktowania w latach 2008-2011, zajmująca się m.in. dyskryminacją ze względu na płeć, 
podkreślała znaczenie partnerstwa, które pozwala nie tylko lepiej funkcjonować w życiu prywatnym, ale też 
na rynku pracy. 

Zofi a Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznała zmiany w życiu kobiet 
wiejskich za niemal rewolucyjne. – Dziś 20 proc. mieszkanek wsi samodzielnie prowadzi gospodarstwo rol-
ne, a około 30-40 proc. aktywnie współuczestniczy w jego tworzeniu. Kobiety są też inicjatorkami troski 
o dziedzictwo kulturowe, np. poprzez kultywowanie tradycji kulinarnych i wkład w promowanie produktów 
regionalnych. 

PRELEGENTKI KONFERENCJI 
Panel I / 2011
Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu RP ds. równego traktowania w latach 2008-2011
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu RP ds. równego traktowania od roku 2012 
Jadwiga Rotnicka, senator RP 
Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Janina Sawicka, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Barbara Czachura, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
Katarzyna Zajda, doktor socjologii z Uniwersytetu Łódzkiego 
Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet
Karolina Szlachciak, doradca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu

Emilia Dunal, dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Wielkopolanki są znakomitym przykładem na 
to, że warto inwestować w kobiety. Potrafi my 
walczyć i realizować wiele trudnych zadań. 
Pokazujemy, że warto być aktywną, że można 
pogodzić życie zawodowe, społeczne i rodzinne.
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Prelegentki akcentowały uprzywilejowaną rolę mężczyzn w kwestii zatrudnienia i wysokości płac, koniecz-
ność wyrównywania szans na rynku pracy. Jak podkreślała prof. Janina Sawicka ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, w Polsce nadal „szklane ruchome schody” wynoszą mężczyzn na wyższe 
szczeble kariery – dotyczy to zwłaszcza zawodów uznawanych za kobiece, np. edukacji, opieki socjalnej. 
„Szklany sufi t” utrudnia zaś kobietom awans na wyższe stanowiska w zawodach uznawanych za męskie. 
O słabszej pozycji kobiet na rynku pracy świadczą również niższe płace. Kobiety niejednokrotnie za tę samą 
pracę, co mężczyźni, dostają niższe wynagrodzenie (jak pokazują badania Eurostatu, w 2010 r. było to prze-
ciętnie o 16% mniej). Taka sytuacja wiąże się nie tylko 
z uzależnieniem fi nansowym nawet w okresie aktywności 
zawodowej, ale też prowadzi do niższych emerytur i ubó-
stwa w okresie starości. Profesor Sawicka zwróciła uwagę, 
że kobiety, zarówno w mieście, jak i na wsi, są lepiej wy-
kształcone od mężczyzn, co nie ma jednak odzwierciedle-
nia w ich pozycji ekonomicznej. – Przyczyną tego zjawiska, występującego nie tylko w Polsce, lecz także 
w innych krajach europejskich, jest ugruntowane od wieków różne podejście kulturowe do populacji kobiet 
i mężczyzn. Uprzedzenia i stereotypy, którymi obarczona jest tzw. płeć kulturowa, mogą prowadzić do dys-
kryminacji, dlatego potrzebna jest polityka równościowa – zaznaczała. 

Ziarno i plon
Na obu konferencjach prelegentki podkreślały potrzebę dowartościowania samych siebie. – Niestety, czę-
sto w sposobie naszego myślenia nie ma równości. Trzeba się zastanowić, jakiego lekarstwa na tę chorobę 
użyć, żebyśmy miały więcej wiary w swoje umiejętności i kompetencje i potrafi ły się upomnieć o większe 
pieniądze, prawa, awans – sygnalizowała na konferencji w roku 2011 Elżbieta Radziszewska. A Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania od 2012 r., kontynuowała ten wątek, 
przekonując, że potrzeba kobietom mniej perfekcjonizmu, a więcej przekonania o własnej wartości. Ko-
rzystając z okazji, zapewniła, że rząd w roku 2012 podpisał wiele ważnych konwencji, m.in. o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

– Jeszcze nie tak dawno kobiety na wsi, które ukończyły 50 lat, nie wyobrażały sobie, aby mogły podjąć 
pracę. Te młodsze, pytane o to, jak widzą swoją przyszłość, ograniczały własne aspiracje do szczęśliwego 
wyjścia za mąż. Dziś, pytane o to samo, podkreślają, że chcą zarówno podejmować pracę, jak i solidnie się 
do niej przygotować, zdobywając konkretne wykształcenie i zawód – mówiła Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, 
członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Zaapelowała też o wzajemne wsparcie. – Nie traktujmy się 
jako rywalki, ale starajmy się nawzajem wspierać w swoich działaniach. Teraz jest najlepszy czas na skonsu-
mowanie talentów kobiet.

PRELEGENTKI KONFERENCJI 
Panel II
LGD Kraina Trzech Rzek: 
 Renata Gembiak-Binkiewicz, Monika Ewart, Bożena Kubiatowicz, Anna Michałowska-Zawady
LGD Solna Dolina:
 Magdalena Bawej, Jadwiga Murawiecka, Kazimiera Wróblewska, Bernadeta Ziółkowska
LGD Puszcza Notecka:
 Irena Wojciechowska, Aleksandra Jankowiak, Ewa Lubik, Małgorzata Halasz, Zofia Gałęska
Czarnkowsko-Trzcianecka LGD:
 Elżbieta Rybarczyk, Joanna Sowa, Ewa Matuszczak, Grażyna Sanocka
Ostrzeszowska LGD:
 Dorota Spychalska, Krystyna Pankala, Irena Kosmala i Agnieszka Pecold-Skrobańska
LGD Gościnna Wielkopolska:
 Barbara Gościniak, Jolanta Łabusińska

Jadwiga Rotnicka, senator:
Jeżeli chcesz, żeby coś zostało nagłośnione, 
powiedz to mężczyźnie. Jeżeli chcesz, żeby 
zostało to zrobione, powiedz to kobiecie.
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Przykładem takiego wsparcia, motywowania do pracy nad sobą i dla innych są organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia działające na wsi (niejednokrotnie założone dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach szkoły lide-
rek), na konferencjach reprezentowane przez lokalne grupy działania. Efektem tego pospolitego ruszenia 
są imprezy organizowane dla społeczności wiejskich i projekty współfi nansowane z funduszy europejskich, 
podjęcie współpracy przez sołectwa. Nie do przecenienia jest optymizm, kreatywność, wykorzystywanie bo-
gactwa osobowości i talentów. To wspólna praca dla wszystkich pokoleń. Wzorem aktywności społecznej jest 
m.in. 85-letnia Sabina Carnap, założycielka stowarzyszenia Kobiety Świata, zwolenniczka energii ze źródeł 
odnawialnych i przeciwniczka budowy elektrowni atomowych, poznana przez liderki z LGD Kraina Trzech 
Rzek podczas ich wizyty studyjnej w Niemczech. Lokalne grupy działania ukierunkowują swoją aktywność 
bardzo często na inicjowanie i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Tak było m.in. podczas dynio-
wych żniw, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dynia”. Swój udział w budowaniu 
marki Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi mają aktywistki Ostrzeszowskiej LGD. Dzięki Szkole Liderek Roz-
woju Lokalnego na terenie działania LGD Puszcza Notecka reaktywowany został zespół śpiewaczy „Chabry”.

Inicjatywy realizowane przez liderki z Wielkopolski mają różne odcienie, różny ciężar gatunkowy – odzwier-
ciedlają bogactwo osobowości i poszukiwań. Po prostu – nasze życie.

Obu spotkaniom podsumowującym kolejne edycje Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego towarzyszyły wy-
stawy rękodzieła artystycznego. Wartością dodaną spotkania w 2012 r. była też ekspozycja fotografi i doku-
mentujących Festiwal Kuchni Ochweśnickiej w Ślesinie, organizowany od 2007 r. Zwieńczeniem konferencji 
w roku 2012 był pokaz mody „Paryski szyk – biskupiański dryg”. Jolanta Łabusińska, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Żychlewie (LGD Gościnna Wielkopolska), zaprezentowała wraz z koleżankami ele-
menty ludowego stroju biskupiańskiego, wykorzystane we współczesnych strojach. 

Konferencje „Kobiety zmieniają polską wieś” i „Kobiety w akcji – liderki rozwoju wsi” to święto Wielkopola-
nek, które chcą zmieniać rzeczywistość. Trwające w roku 2013 zajęcia Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego 
pokazują dobitnie, że to najlepsza inwestycja w rozwój obszarów wiejskich. Jej efekty przerosły najśmielsze 
oczekiwania. 
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Podsumowanie konkursów      

     „Kobiety w akcji”
     i „Hymn liderek”
Projekt Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego, realizowany przez Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce, zapoczątkowano 
w 2010 r. Jego celem jest aktywizowanie kobiet do działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich oraz wspieranie tworzenia i rozwoju organizacji poza-
rządowych na tych terenach. Aby spopularyzować osiągnięcia uczestniczek 
szkoły, w 2012 r. ogłoszono dwa konkursy: „Kobiety w akcji” – na najciekawsze 
działania zrealizowane przez uczestniczki Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego 
w latach 2010-2012, „Hymn liderek” – na tekst piosenki, hymn uczestniczek 
Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Na pierwszy z konkursów napłynęło 14 
zgłoszeń, na drugi – 9, podsumowuje Tomasz Bugajski, członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

27 marca 2013 r. kapituła konkursu po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs „Kobiety w akcji” projektami 
oceniła je zgodnie z zawartymi w regulaminie kryteriami i przyznała:
I miejsce: projektowi „Paryski szyk – biskupiański dryg”, zgłoszonemu przez liderki z terenu LGD 

Gościnna Wielkopolska
II miejsce: projektowi „Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie”, zgłoszonemu przez liderki z terenu 

LGD Okno Południowej Wielkopolski
III miejsce: projektowi ,,Szła kolęda w noc grudniową”, zgłoszonemu przez liderki z terenu LGD 

Unia Nadwarciańska
Wyróżnienie: projektowi „Podróż studyjna Liderki i Landfrauen”, zgłoszonemu przez liderki z terenu 

LGD Kraina Trzech Rzek. 

Kapituła konkursu po zapoznaniu się z tekstami hymnów i wysłuchaniu nadesłanych nagrań przyznała:
I miejsce: hymnowi opatrzonemu godłem „Liderbabki”, którego autorką jest Katarzyna Chojnacka, 

liderka z terenu LGD Między Ludźmi i Jeziorami. Nagrania dokonała grupa kobiet pod nazwą 
„Liderbabki”.

II miejsce: hymnowi opatrzonemu godłem „Lideromaniaczki”, którego autorkami są: 
Arleta Jakubowska, Grażyna Białas, Bożena Ignasiak, Marzena Maleszka, Elżbieta Maciejewska, 
Anna Woźniak z terenu LGD Turkowska Unia Rozwoju, które wykonały też nagranie.

III miejsce: hymnowi opatrzonemu godłem „Mega”, którego autorkami są: Marieta Szkudlarska, 
Grażyna Wróblewska z terenu LGD Gościnna Wielkopolska, które wykonały też nagranie.

Wyróżnienie: hymnowi opatrzonemu godłem „Rożki”, którego autorką jest Joanna Sowa z terenu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD, która wykonała też nagranie.

Wyróżnienie: hymnowi opatrzonemu godłem „Mariola”, którego autorką jest Mariola Wosińska 
z terenu LGD Wielkopolska z Wyobraźnią. Wykonanie: Zespół „Babiniec” z Rozdrażewa, podkład 
muzyczny: Szymon Czubak.
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miejsce: projekt „Paryski szyk – biskupiański dryg”, 
zgłoszony przez liderki z LGD Gościnna Wielkopolska 

 U źródeł inspiracji 
Podczas warsztatów Szkoły Liderek Rozwoju Regionalnego Jolanta Łabusińska usłyszała 
słowa Theodore’a Roosevelta „Rób, co chcesz, przy pomocy tego, co masz, tam, gdzie je-
steś”. Stały się one inspiracją do zorganizowania pokazu mody z motywem przewodnim, 
jakim jest folklor biskupiański. Udało się. Zachwycona publiczność na każdym występie 
nagradzała modelki i modeli gromkimi brawami. 

Czy ktoś jeszcze pamięta, co to są jaczki, kaftaniki, kopki i kryzy biskupiańskie? Jak się ubierały nasze matki 
i babki, czym charakteryzowały się ich stroje, te codzienne i odświętne? To one były wielkimi projektantkami, 
stylistkami. Te pytania krążyły w myślach Jolanty Łabusińskiej, która szukała sposobu na zarażenie młodych 
osób stylem biskupiańskim. Pani Jolanta chciała zorganizować pokaz mody inspirowany folklorem bisku-
piańskim. Szybko znaleźli się współorganizatorzy, którzy podjęli temat i wyrazili chęć pomocy. Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Żychlewa (teren LGD Gościnna Wielkopolska), Gmina Krobia, Muzeum Stolarstwa i Bisku-
pizny w Krobi, młodzież w wieku licealnym z mikroregionu Biskupizna, przedstawiciele różnych zawodów 
i grup społecznych. Nie zabrakło też miłośników tego małego regionu kulturowego. Wszyscy przyczynili się 
do tego, że zorganizowano pokaz mody inny niż wszystkie. 

Kto za tym stoi
27 osób w wieku od 17-60 lat uwierzyło, że pokaz mody będzie strzałem w dziesiątkę! W role modelek 
i modeli wcielili się ludzie na co dzień pracujący w różnych zawodach, gospodynie, urzędnicy i młodzież. 
Zwykli, autentyczni mieszkańcy ubrani w stroje swoich babć i dziadków okazali się bardzo atrakcyjni. Ta 
nowa forma szybko trafi ła do szerokiego grona odbiorców, żadne wcześniejsze działania podejmowane 
w zakresie promocji Biskupizny nie spotkało się z takim odzewem. Przygotowanie pokazu mody (kolekcja 
strojów i choreografi a) pokazano 8 razy na różnorodnych imprezach kulturalno-rekreacyjnych. Folklorystycz-
ne części ubrania zaprezentowano na wybiegu w zestawieniu ze współczesnymi strojami. Projekty można 
było oglądać w czterech odsłonach: strój letni – biały, codzienny, wieczorowy i ślubny. Torebki i korale w ko-
lorze wyrazistej czerwieni przykuwały wzrok widzów. Jaczki, kaftaniki, kopki i kryzy biskupiańskie świetnie 

I
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współgrały ze strojem dzisiejszych kobiet i dziewczyn, harmonizowały z czerwonymi dodatkami. Połącze-
nie współczesnych ubiorów z ludowymi okazało się ciekawym zestawieniem nowoczesności z bogactwem 
i pięknem tradycji. 

– Pokaz powstawał w szybkim tempie, w atmosferze tajemnicy i ogromnej ekscytacji – mówi Magdalena 
Wojciechowska, zastępca przewodniczącej KGW w Żychlewie. – Wszyscy zaangażowani dzielili się pomysła-
mi i projektami, przynosili wyszukane w szafach elementy strojów biskupiańskich, nierzadko czekających na 
ponowne odkrycie nawet kilkadziesiąt lat. Niezapomniana atmosfera i przyjaźń, która zrodziła się w tak za-
skakujący sposób, musiała towarzyszyć naszym babkom i dziadkom w codziennych pracach i odświętnych 
zabawach – dodaje pani Magdalena.

Mamy talent
Praca nad pokazami mody ujawniła inne skrywane talenty organizatorów i uczestników. Okazało się, że pra-
wie każdy coś potrafi  zrobić i jest twórcą. Jolanta Łabusińska podzieliła się swoim talentem poetyckim. Po-
kazowi mody zawsze towarzyszyła prezentacja wiersza, który opisywał wspaniałości strojów biskupiańskich. 
Magdalena Wojciechowska prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci oraz sprawuje opiekę nad wolontariusza-
mi z Żychlewa. Malowała i tworzyła od zawsze, ale po przygodzie z pokazem mody w jej rękach powstają 
cudeńka z biskupiańskimi elementami. Jest autorką „Kolorowanki biskupiańskiej”, przybliżającej uroki Bi-
skupizny najmłodszym, wydanej przez Gminę Krobia. Wszystko po to, by ocalić Biskupiznę od zapomnienia 
i odkryć ją na nowo. Elżbieta Kamińska wykonała na potrzeby pokazów kolekcję własnego projektu hafto-
wanych torebek i toreb z motywami biskupiańskimi. Małgorzata Krajka wzięła udział w konkursie nalewek 
w Kościuszkowie, a jej jarzębianka podbiła podniebienia smakoszy. Kornelia Kamińska jest tegoroczną ma-
turzystką i w pracy maturalnej z języka polskiego odwołuje się do tradycji i obyczajów biskupiańskich. Marek 
Hałas wzbogacił ofertę zajęć Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi o warsztaty mody i tańca prowadzone 
przez uczestników pokazu. Daria Andrzejewska, zainspirowana udziałem w pokazie, przygotowała pracę 
na konkurs „Najfajniejszy ciuch ze śmieci”, organizowany przez Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, 
i zdobyła wyróżnienie. Beata Kabała, miłośniczka Biskupizny, jako jedyna w okolicy szyje i haftuje kopki i kry-
zy biskupiańskie. Jej prace podbijają serca publiczności i są ozdobą każdego pokazu mody. Pani Beata dzieli 
się swoją wiedzą, prowadząc zajęcia z haftu w Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie. Andrzej Giszczyński 
jest fotografem amatorem. Towarzyszył modelom i modelkom od pierwszych prób, uwieczniając pokazy na 
zdjęciach. 

Warto było znaleźć czas i determinację, by na światło dzienne wydobyć cudeńka robione przez współcze-
snych, domorosłych rękodzielników i te wykonane przed laty. Organizatorki wierzą, że pokaz może być 
wspaniałą prezentacją prac rękodzielniczych i krawieckich grupy artystów z każdego regionu. Ludzie mogą 
korzystać z tych projektów, tworząc własne, codzienne czy też okazjonalne stylizacje. Powstało miejsce, któ-
re integruje – świetlica w Żychlewie. Z kolei dziedzictwo po przodkach – kultura, ubiór – zostało na nowo 
odkryte, a mieszkańcy Biskupizny wiedzą, że wystarczy pomysł, by zachować od zapomnienia kulturę na-
szych babć, dziadków, mam i ojców.

W 2012 r. kolekcję strojów i choreografi ę zaprezentowano 8 razy na imprezach kulturalno-rekreacyjnych:
Żychlewo, świetlica wiejska (marzec)
Prusim, Ośrodek Olandia, konferencja „Dziedzictwo dla przyszłości” (maj)
Jutrosin, pokaz dla gości z Francji (lipiec)
Pakosław, pokaz dla gości z Francji (sierpień)
Szreniawa „Wesele biskupiańskie” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego (sierpień)
Domachowo, II Festiwal Tradycji i Folkloru (wrzesień)
Święta Góra koło Gostynia, II Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej (październik)
Poznań, konferencja „Kobiety zmieniają polską wieś” (grudzień)
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miejsce: projekt „Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie”, 
zgłoszony przez liderki z LGD Okno Południowej Wielkopolski 

Pobudka 
Czekanów to mała wieś w powiecie ostrowskim. Od listopada 2012 r. wiele się tu zmieniło 
za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich. Wieś ożyła, ludzie zaczęli się integrować na wspól-
nych imprezach, planować rozmaite działania. Liderki z Czekanowa obudziły w społecz-
ności chęć współpracy. 

Na pierwsze zebranie założycielskie w październiku 2012 r. przyszło 35 pań. Obecnie Koło Gospodyń Wiej-
skich w Czekanowie (obszar działania LGD Okno Południowej Wielkopolski) liczy 40 członkiń i każda kobieta, 
która będzie czuła potrzebę pracy na rzecz społeczności lokalnej, zostanie przyjęta z otwartymi ramionami 
i znajdzie tu swoje miejsce. Cel, jaki sobie postawiły członkinie KGW, to integrowanie się ze społecznością 
wioski i organizacjami działającymi na tym terenie: Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną i Ludowym Klu-
bem Sportowym. Przez kilkanaście miesięcy udało się stworzyć zgrany zespół, zorganizować kilka udanych 
imprez i nawiązać współpracę z organizacjami z tego terenu. 

Ruszamy do akcji
Grudzień to dobry czas na urządzanie spotkań świątecznych. Sprzyja temu rodzinna, świąteczna atmosfera 
i chęć dzielenia się tym, co mamy, szczególnie z ubogimi i starszymi. Dlatego pierwszą inicjatywą, na którą 
zdecydowały się panie z KGW, było zorganizowanie spotkania przedświątecznego „Podzielmy się opłatkiem” 
dla starszych i samotnych mieszkańców wioski. 25 pań z KGW i 3 osoby z Rady Sołeckiej w ciągu trzech dni 

II
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przygotowały niespodziankę dla gości. Oprócz osób starszych i samotnych na spotkanie zostali zaprosze-
ni: ks. proboszcz, sołtys, radna, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej i prezes Ludowego Klubu Sportowego 
oraz osoby związane ze społecznością lokalną. Wstążki, nici i makaron posłużyły inicjatorkom spotkania do 
przygotowania ozdób choinkowych oraz stroików, którymi udekorowały salę wiejską. Świąteczna choinka 
powstała z wieszaka do garderoby, do którego przymocowano gałązki świerku i sosny, a do nich – ozdoby. 
Nie zabrakło przysmaków wigilijnych: barszczu z uszkami, kapusty z grochem, makiełek, smażonej ryby, śle-
dzi w śmietanie, sałatki śledziowej, pieczywa, kawy i ciasta. Dzieci ze szkoły podstawowej swoim występem 
wprowadziły wszystkich gości w świąteczny, magiczny nastrój. Kilka godzin wspólnego śpiewania kolęd 
zakończyło uroczystą wigilię. – Jeżeli w trakcie spotkania widzi się zadowolone i uśmiechnięte twarze zapro-
szonych gości, można sądzić, że przygotowywane przez nas imprezy są dobrze odbierane przez środowisko 
wiejskie – mówi Anna Marczak, jedna z animatorek spotkania.

Warto było zorganizować ten wspólny czas przedświąteczny choćby po to, by zobaczyć wzruszenie 
i uśmiechnięte twarze gości. Wysiłek włożony w organizację takiego przedsięwzięcia zwraca się w postaci 
energii i motywacji do działania. Pieniądze, owszem, są ważne i potrzebne. I każdy dołożył tyle, ile miał, by 
wesprzeć tę wspaniałą ideę. Ale ważniejsze są motywy działania pań z KGW z Czekanowa. Gdyby nie ich 
determinacja i zaangażowanie, mieszkańcy wsi nie mieliby okazji, by tak często się spotykać. Bo prawie 
w każdym miesiącu w roku odbywa się tu impreza. W styczniu – Dzień Seniora, w lutym – „Pożegnanie kar-
nawału”, w marcu – „Podzielmy się jajkiem”, w maju – majówka, w czerwcu – festyn z okazji Dnia Dziecka 
„Wszystkie dzieci są nasze”.
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miejsce: projekt „Szła kolęda w noc grudniową”,
 zgłoszony przez liderki z terenu LGD Unia Nadwarciańska  

Sztuka dawania siebie 
Wigilia dla podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Michalinowie Oleśnickim, urządzona w 2012 r. w Trąbczynie, była wyjątkowym wyda-
rzeniem. Dzieci ćwiczyły, by pokonać stres, zapamiętać role i przygotować upominkowy 
prezent. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie również zasłużyły na oklaski. 

Stół z tradycyjnymi potrawami, jasełka, prezenty i wspólne kolędowanie. W taki sposób każdy z nas stara się 
świętować Boże Narodzenie. Ale nie każdy ma taką możliwość. Dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim (OREW) dostały szansę, by zaprezentować własne talenty, 
samodzielnie wykonać upominki i przeżyć chwile wzruszenia. Wszystko za sprawą członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich w Trąbczynie (obszar działania LGD Unia Nadwarciańska). To one były pomysłodawczyniami pro-
jektu „Szła kolęda w noc grudniową”, przygotowanego dla 29 dzieci z OREW. Wśród podopiecznych placówki 
są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i autyzmem. Wszystkie wymagają kom-
pleksowej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. W ramach projektu odbyły się warsztaty 
plastyczno-techniczne: dzieci przygotowały lampiony, stroiki świąteczne, jasełka, a panie z KGW – spotkanie 
wigilijne. 

Pokonać lęk
Kulminacyjnym elementem projektu była wieczerza wigilijna, na którą wszyscy czekali z niecierpliwością. 
Szczególnie dzieci z Michalinowa, którym umożliwiono występ na scenie. Wprowadziły nim gości w uro-
czysty, bożonarodzeniowy nastrój. Podopieczni ośrodka musieli wiele tygodni poświęcić na przygotowanie 

III
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przedstawienia. Pokonać tremę, stres i nauczyć się ról na pamięć. Opiekunki dzieci wybrały scenariusz jase-
łek i same stworzyły podkład muzyczny. Opłaciło się, bo za trud otrzymały gromkie brawa, łzy wzruszenia 
i prezenty. Dziękując za tak wspaniałe przyjęcie, dzieci obdarowały gości kolorowymi lampionami, które 
powstały pod czujnym okiem opiekunek. 

Wigilia nie może się odbyć bez prezentów. Paczki dla każdego dziecka z OREW przygotowane były przez 
panie z KGW, a ufundowane przez samorząd gminny i powiatowy. Za dobroć serca, jak powiedziała Mariola 
Trybuś, dyrektor ośrodka, odwdzięczają się podwójną dobrocią. Ten wyjątkowy wieczór nie mógłby się od-
być bez tradycyjnych potraw, wspólnego kolędowania, łamania się opłatkiem i życzeń. Gospodynie z KGW 
przygotowały iście świąteczną kolację. Ogromnym powodzeniem cieszyły się kluski z makiem, które – we-
dług staropolskiego przekonania – zjedzone w dużej ilości przynoszą wiele pieniędzy w nowym roku. Były 
pierogi, kapusta z grochem, ryba smażona i oczywiście kompot z suszonych owoców.

Chcieć to móc
Można zapytać: i po co to wszystko? Krystyna Reszkiewicz, Renata Kałużna, Elżbieta Bączkiewicz, Danuta 
Parus, Barbara Kozioł, Stanisława Musielska, Ewa Krysiak, Danuta Izdebna, Irena Pawłowska, Eugenia Woź-
niak i Irena Bartoszczak są liderkami wiejskimi. Na co dzień gospodyniami domowymi, matkami, żonami, 
pracownicami. Znajdują czas dla innych i angażują się w prace KGW. Dobrze wiedzą, dlaczego warto poma-
gać i działać na rzecz słabszych. Chcą pokazać młodszym mieszkańcom, że życie na wsi nie musi być nudne 
i bezwartościowe. Bez względu na wiek można zrobić coś dla siebie i dla innych, bo są ludzie, którzy uczą, 
co jeszcze można zrobić dla drugich. – Praca z tak wyjątkowymi dziećmi, choć jest bardzo trudna, daje tyle 
zadowolenia i satysfakcji, że warto poświęcić swój czas, by zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka. To nas na-
pędza i motywuje do dalszej pracy – mówi Krystyna Reszkiewicz. Wystarczy chcieć. A chcieć to móc.

Wyróżnienie: projekt „Podróż studyjna Liderki i Landfrauen”,
zgłoszony przez liderki z LGD Kraina Trzech Rzek  

Podróż po wiedzę 
Pomysł zorganizowania podróży studyjnej do Dolnej Saksonii w Niemczech przyniósł same 
korzyści. Charyzmatyczna Sabine Carnap zainspirowała do realizacji działań związanych 
z promowaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a udział w niemieckim Świę-
cie Ziemniaka pokazał, że warto wykorzystać lokalne zasoby, by promować Wielkopolskę. 

Spotkania liderek na terenie LGD Kraina Trzech Rzek odbywają się regularnie i są inicjatywą oddolną, za-
inspirowaną przez Szkołę Liderek Rozwoju Lokalnego. Pomysł wyjazdu do Dolnej Saksonii w Niemczech 
zrodził się na jednym z zebrań – uczestniczkom zależało na poznaniu organizacji kobiecej, której działania 
przyczyniają się do rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich. W podróży studyjnej „Liderki 
i Landfrauen” udział wzięło 30 liderek w wieku od 25 do 70 lat. Były to sołtyski, członkinie rad sołeckich, 
kobiety współpracujące z sołectwami.

Panie zabrały ze sobą potrawy własnoręcznie przygotowane według tradycyjnych przepisów, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. Nie zabrakło słynnych rogali marcińskich, kulinarnego symbolu Wielkopol-
ski. Nie od dziś wiadomo, że stół jednoczy, więc wspólna degustacja rogali podczas spotkania z przedstawi-
cielkami Landfrauen i samorządu lokalnego z obszaru powiatu Lüchow-Dannenberg pozytywnie wpłynęła 
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na promocję wielkopolskich tradycji i poznawanie się pań z obu krajów. Rogale to nie wszystko, czym nasze 
liderki mogły się pochwalić. Serwetki, poduszki, dekoracje kuchenne i biżuteria nieformalnej grupy „Aktyw-
ne babki” z Rakowni zrobiły ogromne wrażenie na niemieckich gospodarzach. Pięknie prezentowały się za-
równo podczas wieczornej wystawy prac, jak i w upominkowych torebkach przekazanych gościom. 

Wymiana doświadczeń
Uczestniczki wizyty studyjnej miały okazję poznać 85-letnią Sabine Carnap, która aktywnie sprzeciwia się 
budowaniu elektrowni atomowych. Zorganizowała za to nie tylko fundusze na wybudowanie elektrowni 
wiatrowej, ale też zainicjowała montowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu szkoły i hali sportowej. Lider-
ki z obszaru LGD Kraina Trzech Rzek uznały ją za wzór godny naśladowania i przekonały się, że wiek nie jest 
przeszkodą, by aktywnie działać społecznie.

Czasem najprostsze pomysły są w zasięgu ręki. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Udział w Święcie Ziem-
niaka (Kartoff elfest), które od lat jest fl agowym produktem turystycznym miasta Dannenberg, zainspirował 
Wielkopolanki do wykorzystania kartofl i jako produktu lokalnego. Nasze pyry równie dobrze mogą być zna-
kiem fi rmowym Wielkopolski i pretekstem, by w naszym regionie zorganizować podobną imprezę i promo-
wać lokalne wyroby artystów i rzemieślników.

Podróże kształcą
Podróż studyjna jest często praktykowanym sposobem zdobywania wiedzy, umiejętności, wymiany do-
świadczeń, poznania ludzi działających w podobnych organizacjach. Spotkanie z aktywistkami z Landfrauen 
przyniosło same korzyści. Liderki przekazały w swoich środowiskach informację o tym, że niemieckie organi-
zacje pozarządowe z powodzeniem realizują nawet tak skomplikowane zadania, jak prowadzenie muzeum 
swojej miejscowości czy budowanie elektrowni wiatrowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by i nasze ani-
matorki realizowały takie zadania na swoich terenach. Kartoff elfest, impreza wspierająca lokalnych produ-
centów, rękodzielników i artystów, przy wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa kulinarnego z powodzeniem 
może być organizowana także w Wielkopolsce. 
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Hymny liderek

 miejsce:
hymn opatrzony godłem 
„Liderbabki”
Autorka:
Katarzyna Chojnacka, liderka 
z terenu LGD Między Ludźmi 
i Jeziorami. Nagrania dokonała grupa 
„Liderbabki”.

1. Hej, szalały liderki
Te wiejskie przewodniczki.

Ref. Myślały nocami/2x
Kręciły głowami,
Do pracy zachęcały.

2. Nasz kochany liderze,
Przez Unię nam zesłany.

Ref. Opisy zrobione/x2
Dokładnie sprawdzone, 
Konkursy ogłoszone.

3. Do Rokosowa przybyły
I pilnie się uczyły.

Ref. Wykładów słuchały/x2
Pięknie wyglądały
I z żalem odjechały.

4. Przysmaków nasmażyły,
Do słoików włożyły.

Ref. Komisja próbuje/x2
Palce oblizuje,
nagrody już szykuje.

5. U marszałka wielka bieda,
Pieniądze przyznać trzeba.

Ref. Cieszą się wójtowie/x2
Tańczą marszałkowie,
Liderki znów królują!

 miejsce:
hymn opatrzony godłem 
„Lideromaniaczki”
Autorki: 
Arleta Jakubowska, Grażyna Białas, 
Bożena Ignasiak, Marzena Maleszka, 
Elżbieta Maciejewska, Anna 
Woźniak z terenu LGD Turkowska 
Unia Rozwoju, które wykonały też 
nagranie. 

„My liderki i liderzy”

My liderki i liderzy
Pokażemy, świat uwierzy,
Że z siedzenia, marudzenia
Nie ma nic a nic!

Ref. Hej, hej, liderzy,
Do działania, niech nam wieś uwierzy!
Dalej, dalej, do roboty,
Przecież nie brak nam ochoty!

Hej, hej, liderzy,
Do działania, niech nam wieś uwierzy!
Dalej, dalej, do roboty,
Przecież damy radę, hej!

Dalej, wszyscy dziarskim krokiem
Idźmy, patrzmy dziarskim wzrokiem.
Nie pozwólmy malkontentom 
wiary zabrać nam.

Ref. Hej, hej, liderzy…

Ruszymy wioski, ruszymy ludzi,
Wiara niech się w was obudzi.
Od nas przecież dziś zależy,
Jak będziemy żyć!

Ref. Hej, hej, liderzy…

 miejsce:
hymn opatrzony godłem „Mega”
Autorki:
Marieta Szkudlarska, Grażyna 
Wróblewska z terenu LGD Gościnna 
Wielkopolska, które wykonały też 
nagranie.

Gdy niepewność ci doskwiera,
Możesz liczyć na lidera.
Lider zawsze ci pomoże,
Nie zostawi cię na lodzie.

Ref. Lider prowadzi, lider wspiera,
Więc możesz liczyć na lidera.
Wszystko załatwi, nie zawiedzie.
Drzwiami wyrzucą, oknem wlezie.
Czasem się słusznie zdenerwuje,
Czasem przed szereg wyskakuje.
Przecież energia go rozpiera,
Bo taka rola jest lidera.

Jest dla babci i dziadka,
Jest dla Krysi i dla Władka.
Motywuje i planuje,
Informuje, kontroluje.

Ref. Lider prowadzi…

Spotkasz się z liderem wszędzie.
I w kościele, i w urzędzie.
On załatwi to, co trzeba,
Za to pójdzie wprost do nieba.

Ref. Lider prowadzi…

Jest na każde zawołanie,
Zawsze przyjdzie na spotkanie.
Lider świetne ma pomysły,
Lider to prezydent przyszły.

Ref. Lider prowadzi…

I II III
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Wyróżnienie:
hymn opatrzony godłem „Rożki”
Autorka:
Joanna Sowa z terenu Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
LGD, która wykonała też nagranie.

„Liderki wiejskie”

Kobiety wiejskie, czyli my,
Wpływ mieć na życie chcą.
By były lepsze przyszłe dni,
Szczęśliwy każdy dom.

Ref. Liderki wiejskie, czyli my!
W nas wielka siła jest!
To my przez pracę, upór swój
Zmieniamy polską wieś! /x2

Chcemy rozruszać polskie wsie,
Wydobyć z kątów lud.
Pokazać, jak gdzie indziej jest,
Nauczyć działać znów.

Ref. Liderki wiejskie, czyli my!...

Wyzwania nam nieobce są,
Nic nie powstrzyma nas.
By współpracować z całą wsią
I zmieniać wokół świat.

Ref. Liderki wiejskie, czyli my!...

A każda z nas odwagę ma
I w siebie wierzy też, 
Bo chcieć to móc, liderka wie,
I nie poddaje się.

Ref. Liderki wiejskie, czyli my!...

Wyróżnienie:
hymn opatrzony godłem „Mariola”
Autorka:
Mariola Wosińska z terenu LGD Wielkopolska 
z Wyobraźnią. 
Wykonanie: zespół „Babiniec” 
z Rozdrażewa, podkład muzyczny: Szymon Czubak.

To prawda jest znana od wielu lat,
Kobieta odwagą podbija świat.
Bo żadnej pracy nie boi przecież się,
Dziś w domu i w pracy liderka jest,
O wszystko się troszczy, co ważne jest,
W społecznej pracy chętnie udziela się.

Ref. Kobiety jednoczą się i prężnie wciąż działają
I dobry przykład dają,
Bo wszystkim pomagają.
Kobiety, dziś ważne jest, abyśmy się spełniały
I stale dokształcały.
To lepszy będzie świat.

Dziś solidarnie naprzód gnać 
I o dziedzictwo nasze dbać,
By nie zatracić tradycji przodków swych.
Liderki motto takie jest:
By wciąż rozsławiać polską wieś,
Aktywnie troszczyć o jej dobro się.

Ref. Kobiety jednoczą się i prężnie wciąż działają…

Do szkoły liderek zapisz się,
Dokształcaj, informuj, co i gdzie.
Aktywną kobietą w swoim życiu bądź!
Przez wspólnych działań liczny trud
Zdobywaj wiedzę i się ucz!
Gotowa do działania zawsze bądź!

Ref. Kobiety jednoczą się i prężnie wciąż działają…
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  Efekty działania
  szkoły liderek
KOBIETA TEŻ BYWA RYCERZEM

Agnieszka Grześkowiak mieszka w Palędziu od urodzenia, od dwóch lat jest tu sołtyską. 
Na co dzień oprócz wypełniania obowiązków administracyjnych pracuje jako grafi k kom-
puterowy, zajmuje się prowadzeniem domu i działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Raz do 
roku, gdy nadchodzi taka potrzeba, jak prawdziwy rycerz zakłada zbroję.

– Od kiedy jestem sołtyską, organizu-
jemy u nas imprezę upamiętniającą 
czternastowieczną bitwę pod Palę-
dziem. Zapraszamy różne grupy re-
konstrukcyjne. W ubiegłym roku sama 
wcieliłam się w rycerza – śmieje się pani 
Agnieszka. Zaraz dodaje jednak, że nie 
zawsze była aż tak waleczna. Przez wie-
le lat, jak większość kobiet, pochłaniały 
ją przede wszystkim obowiązki rodzin-
ne i choć do pracy społecznej ciągnęło 
ją od zawsze, brakowało na to czasu 
i odwagi, by wyjść do ludzi.

– Kiedy mój syn, dziś osiemnastolet-
ni, przestał być już dzieckiem, po-
myślałam, że teraz mogę zrobić coś 
dla siebie i innych. Wraz z poznaną 
przez internet sąsiadką z Palędzia za-
łożyłyśmy Koło Gospodyń Wiejskich 
i rozpoczęłyśmy współpracę z LGD Źró-
dło. Dzięki temu trafi łam do szkoły lide-
rek wiejskich – opowiada. Podkreśla, że 
wybór na stanowisko sołtysa oraz zajęcia w szkole pozwoliły jej uwierzyć w siebie i choć nie wie, czy czuje 
się lokalną liderką, jest przekonana, że to, co robi, jest potrzebne i pożyteczne.

– Kobieta na stanowisku zawsze musi udowadniać, że się do tego nadaje. Musi być po prostu lepsza od 
mężczyzny. Dopiero na zajęciach w szkole liderek zdobyłam pewność siebie, nauczyłam się też bardzo przy-
datnej w pracy z ludźmi sztuki negocjacji – mówi Agnieszka Grześkowiak. – Z kolei szkolenia dotyczące 
zagadnień prawnych i administracyjnych, związanych np. z zakładaniem stowarzyszeń, dały mi konkretną 
wiedzę, którą teraz mogę przekazywać innym. W szkole spotkałam wiele wspaniałych kobiet. Starsze prze-
kazały mi sporo cennych doświadczeń, a młodsze zaraziły entuzjazmem i chęcią do działania. Staram się 
wykorzystać ten potencjał jak najlepiej.
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JAK KOŁO ZAMACHOWE

Nie ukrywa, że ma „zalataną” naturę. Lubi mieć dużo zadań, czasem nawet więcej, niż jest 
w stanie wykonać. Dominika Koczorowska w szkole liderek nauczyła się przede wszystkim 
odróżniać sprawy ważne i pilne od tych mniej istotnych. Upewniła się, że nie wolno przed-
wcześnie rezygnować ze swoich marzeń.

Takim marzeniem odkładanym na razie na później jest powrót do malowania. Pasji, która narodziła się pod-
czas studiów na kierunku projektowania odzieży. Obecnie brakuje jej jednak czasu na hobby, ponieważ 
trzeba zająć się tym, co pilne i ważne. – To oczywiście moja rodzina. Dwóch wspaniałych chłopców i mąż. 
To także praca zawodowa w biurze LGD Dolina Noteci, polegająca m.in. na organizowaniu imprez promo-
cyjnych, wystaw, spotkań i udziale w targach, a także praca społeczna – wylicza swoje najpilniejsze zadania 
pani Dominika.

Jej zdaniem liderka to osoba świa-
doma tego, co chce wnieść do ota-
czającego ją świata. Zdająca sobie 
sprawę z tego, że jest tyle rzeczy do 
zrobienia, iż nie warto koncentro-
wać się tylko na jednym projekcie 
czy pomyśle. – Często jest tak, że 
jestem tylko pomysłodawczynią, 
resztę wykonują inni. Staram się 
być takim kołem zamachowym 
i nakręcić ludzi do działania, dając 
im przy tym wiarę we własne siły. 
Szkoła liderek pomogła mi rozwi-
nąć w sobie kompetencje, które 
gdzieś we mnie drzemały. Dzięki 
temu potrafi ę teraz działać skutecz-
nie i rozwiązywać problemy, któ-
rym wcześniej nie mogłam spro-
stać – podkreśla pani Dominika.

Dodatkowym atutem szkoły lide-
rek są w przekonaniu Dominiki 
Koczorowskiej także wykładowcy. 
– Osoby prowadzące zajęcia po-
siadają nie tylko wiedzę, ale także 
ogromny zapał, żeby ją przekazać. 
Potrafi ą wzbudzić w ten sposób 
w uczestniczkach pełne zaanga-
żowane. Wszystkie panie, nawet te 
z początku nie do końca przekona-
ne, wyjeżdżały ze szkoły zadowo-
lone i jak najprędzej chciały wrócić 

na kolejne zajęcia. Ważne jest również to, że wykładowcy w sposób przystępny potrafi ą mówić o trudnych 
zagadnieniach administracyjnych i prawnych. Zrozumienie pewnych mechanizmów zainspirowało wiele 
uczestniczek szkoły do założenia stowarzyszeń – podkreśla.
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METAMORFOZA

Kiedy któreś dziecko w Mościejewie ma kaszel, zamiast do apteki, rodzice idą najpierw po 
syrop z czarnego bzu albo ten z lipy i malin do Ewy Lubik. Ludzie pytają ją także o leczni-
cze zioła na różne dolegliwości, a ona przygotowuje odpowiednie mieszanki, według re-
ceptur, które przekazała jej babcia. Ewa Lubik znała je od zawsze. Dopiero jednak zajęcia 
w szkole liderek pozwoliły jej uwierzyć we własne siły.

Zielarstwo to nie jedyny talent i pasja pani Ewy. Uwielbia haftować, dziergać na szydełku serwetki, wycza-
rowywać z wełny nie tylko swetry, szaliki, torebki i czapki, ale także aniołki na choinkę i kolorowe lalki. Jej 
spiżarnia pełna jest przetworów z owoców i warzyw wyhodowanych na własnej działce.

– Zawsze to umiałam i lubiłam robić. Zresztą, mając siedmioro dzieci, trzeba sobie jakoś radzić. Potrafi ę także 
szyć i moje dzieci, choć z mniej zamożnego domu, nigdy nie odstawały od reszty pod względem ubioru. 
Robiłam to wszystko na rodzinny użytek i myślałam, że to nic niewarte umiejętności. Byłam szarą myszką, 
co w domu siedzi. Udział w szkole liderek pomógł mi nabrać pewności siebie i dał siłę, aby wyjść z tym, co 
robię, do ludzi. Wdzięczna jestem pani wiceprezes naszej LGD Puszcza Notecka, że mnie na tę szkołę namó-
wiła – opowiada pani Ewa.

Od kilku lat swoje wyroby Ewa Lubik prezentuje na regionalnych imprezach i targach rękodzieła ludowego. 
Prowadzi też prelekcje na temat ziół. – Na różnych wyjazdach często spotykam panie ze szkoły liderek. Za-
wsze się poznajemy, rozmawiamy i wymieniamy się, np. przepisami. Z niektórymi się zaprzyjaźniłam. Nowe 
kontakty to ogromna wartość, którą wyniosłam ze szkoły liderek – podkreśla.

Praca z ludźmi i dla ludzi – to kolejna pasja pani Ewy. Udziela się aktywnie w Stowarzyszeniu „Sami sobie i dla 
innych”, pracuje w Centrum Integracji Społecznej. – Szkoła liderek dała mi taki motor i siłę, żeby być twardą. 
Staram się przekazać to dalej i pomagam ludziom. W szkole zdobyłam wiedzę na tematy administracyjne, 
poznałam przepisy prawne, dzięki temu jestem w stanie załatwiać trudne sprawy i pomóc innym ludziom 
ze wsi. Wcześniej nie wiedziałam, dokąd pójść i w jaki sposób załatwiać urzędowe formalności – cieszy się 
Ewa Lubik. 
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PLATFORMA INSPIRACJI

Przełamywanie funkcjonujących w społeczeństwie, a szczególnie na terenach wiejskich 
stereotypów dotyczących kobiet, ich wzajemnych relacji oraz przypisanych im zwyczajo-
wo ról i postaw – to zdaniem Magdaleny Florczak jedno z najważniejszych zadań szkoły 
liderek wiejskich.

– Zajęcia w szkole udowadniają, że kobiety w różnym wieku mogą doskonale się ze sobą porozumiewać 
i współpracować. Dowodzą, że nieprawdziwe są też obiegowe opinie o naturalnej wręcz rywalizacji między 
kobietami. Jadąc na zajęcia, zdarzyło mi się usłyszeć z męskich ust uszczypliwą uwagę: „Co wy, same kobiet-
ki, tam bez jednego chłopa będziecie robić? Tylko się pokłócicie”. Okazało się, że do roboty było bardzo dużo. 
Wspólnie zdobywałyśmy wiedzę, nowe umiejętności, wspólnie też spędzałyśmy wolny czas, rozmawiając, 
dzieląc się doświadczeniami i nawiązując nowe kontakty. Wszystkim zajęciom towarzyszyła wspaniała at-
mosfera – mówi pani Magdalena.

Absolwentka fi lologii polskiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania przestrzeni publicznej, na co 
dzień nauczycielka w szkole średniej w Nowym Mieście, nie ukrywa, że jest feministką, która lubi i szanuje 
wszystkich ludzi, także mężczyzn. – Najważniejszym wyznacznikiem oceny osób nie powinna być płeć, lecz 
ich kompetencje do wykonywania określonych zadań. Drażnią mnie więc różne stereotypy z tym związa-
ne. A te skutecznie, jak mi się wydaje, przełamuje szkoła liderek. Trafi łam do niej jako koordynatorka grupy 
z LGD Zaścianek i z przyjemnością uczestniczyłam w zajęciach zarówno tych z zakresu prawa i administracji, 
jak i promujących kulturę ludową. Bo przecież dobrze i ciekawie można spędzić czas także na swoim terenie. 
Nie trzeba zaraz jechać na Majorkę. Szkoła liderek uczy także odkrywania nowych kultur, otwarcia się na in-
nych. To niezwykłe forum spotkań różnych kobiet, płaszczyzna nawiązywania nowych znajomości i dzielenia 
się doświadczeniami. Uczestniczki zajęć wyjeżdżają do domu nie tylko z nową wiedzą, ale też z pewnością 
siebie i przekonaniem, że to, co robią, co umieją, jest ważne i cenne – podkreśla Magdalena Florczak.



  Dobre praktyki
Różne przedsięwzięcia, inne pomysły oraz miejsca ich realizacji. Co łączyć może, na przy-
kład, Pana Tadeusza z wiatą w Dobrowie? Okazuje się, że całkiem sporo – oba projekty 
otrzymały unijne wsparcie w ramach PROW na lata 2007-2013, oba też wymyśliły i zreali-
zowały kobiety – wiejskie liderki. To właśnie one coraz częściej i coraz śmielej sięgają po 
środki z funduszy europejskich. Mają siłę i odwagę realizować własne marzenia dla dobra 
lokalnych społeczności. Oto przykłady dobrych praktyk zrealizowanych kobiecą ręką w ra-
mach Osi IV Leader.

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

We wsi Dobrów w gminie Kościelec jest altana wraz z podestem scenicznym, wiata, pod 
którą organizowane są co roku lokalne imprezy, a także odnowiona świetlica, gdzie spo-
tykają się mieszkańcy i odbywają się próby ludowego zespołu. A wszystko to dzięki zarad-
ności członkiń Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie.

Gospodynie z Dobrowa nie tylko mają dobre pomysły i chęci, by je realizować. Potrafi ą także na to, o czym 
marzą, skuteczne zdobywać pieniądze. – Wszystko zaczęło się w 2010 r., kiedy zmęczone ciągłym wypo-
życzaniem przenośnej sceny, potrzebnej podczas imprez na wolnym powietrzu postanowiłyśmy złożyć 
w ramach „Małych projektów” wniosek o dofi nansowanie budowy altany-sceny – wspomina Maria Szkudlarek.

Altana z podestem scenicznym stanęła na centralnym placu we wsi. W miejscu, w którym odbywają się naj-
ważniejsze lokalne wydarzenia.

– Plac otaczają drzewa, głów-
nie topole, które posadzili nasi 
pradziadkowie. Altana wspa-
niale wtopiła się w otoczenie 
i sprawiła, że plac jest teraz 
miejscem jeszcze bardziej 
uczęszczanym. Dzięki tej inwe-
stycji mamy większe możliwo-
ści promowania historycznej 
postaci bł. Bogumiła i pobli-
skiego sanktuarium. Altanę 
„podarowałyśmy” mieszkań-
com w 60. rocznicę powstania 
Koła Gospodyń Wiejskich i 5. 
rocznicę przekształcenia tej 
organizacji w stowarzyszenie 
– opowiada Halina Kokorycka.

Pierwszy sukces zachęcił panie z Dobrowa do starań o kolejną dotację. Tym razem postanowiły z unijną 
pomocą wybudować we wsi wiatę.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PROW PRZEZ KOBIETY
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– Wiata jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym na placu zwanym „ogrodzenie”. Ten obiekt pozwala 
naszemu stowarzyszeniu na organizowanie wielu imprez oraz okolicznościowych spotkań. Są to na przykład 
Bogumiłki, Świętojanki i Wieczornice. Pod wiatą odbywają się też święto pieczonego ziemniaka i dożynki. 
Nasze koło obsługuje różne imprezy rajdowe, a także uroczystości innych organizacji, z którymi współpra-
cujemy – mówi Maria Szkudlarek.

Trzecim projektem, na którego realizację gospodynie otrzymały pieniądze w 2012 r. był remont i wyposa-
żenie świetlicy w Dobrowie. Świetlica użyczona przez wspólnotę wiejską wymagała gruntownego remontu. 
Podłogi były zniszczone, brakowało sprzętów i ogrzewania. Za uzyskane pieniądze zakupiono pawlacze, 
stoły, krzesła, szafkę pod radio, szafki do kuchni, a także ławki. – Wybierałyśmy sprzęty najbardziej potrzebne 
i funkcjonalne, takie jak na przykład kilkakrotnie rozkładane stoły i ławki ze schowkiem w kształcie skrzynki. 
W świetlicy zamontowano też kominek, który jest zarówno źródłem ciepła, jak i tworzy przytulny nastrój – 
opowiada Halina Kokorycka.

W świetlicy, która pomieścić może około 50 osób, w okresie jesienno-zimowym organizowane są różne im-
prezy oraz spotkania. Należą do nich wieczornice o tematyce historycznej oraz wieczorki poetyckie. W świe-
tlicy zagrać można też w szachy lub warcaby. Swoje próby odbywa tu też miejscowy zespół folklorystyczny.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że dzięki dotacjom z PROW mogłyśmy tak dużo zrobić dla naszej wsi i jej 
mieszkańców. Bez fi nansowej pomocy te inwestycje nie zostałyby po prostu zrealizowane. Wciąż mamy po-
mysły na to, jak wzbogacać nasze środowisko i podnosić jakość życia mieszkańców, dlatego tworzymy nowe 
projekty, które także uzyskują dotacje – podkreśla Maria Szkudlarek.

MAŁY PROJEKT – DUŻA SPRAWA

Nie wszystkie drogi w Europie 
prowadzą tylko do Rzymu. 
Wiele z nich, rozsianych po 
całym kontynencie wiedzie do 
katedry w Santiago de Com-
postela, gdzie według wierzeń 
chrześcijan, pochowany jest 
św. Jakub Apostoł. Odcinek 
sławnej pielgrzymkowej Drogi 
Św. Jakuba znajduje się także 
w Wielkopolsce – to Nadwar-
ciański Szlak Jakubowy.

Szlak pieszo-rowerowy liczący 111 
km zaczyna się w Lądzie nad Wartą 
i prowadzi do Lubinia. Na jego trasie 
znajdują się m.in. Pyzdry, Miłosław, 
Czeszewo, Dębno, Nowe Miasto nad 
Wartą, Książ Wlkp., Błażejewo i Dolsk.

– W 1986 r. Rada Europy ogłosiła Drogę św. Jakuba pierwszym europejskim szlakiem o wielkim znacze-
niu dla kultury kontynentu. Zaapelowano do władz, instytucji oraz obywateli o wsparcie w odtwarza-
niu szlaków św. Jakuba na terenie całej Europy. O odnawianie zabytków, dbałość o pomniki przyrody, 
które znajdują się w pobliżu tych tras. W 2009 r. we Wrocławiu brałam udział w założycielskim zebraniu 
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międzyregionalnego stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba. Podczas spotkania dowiedziałam się 
o planowanej trasie przejścia z Lądu do Lubinia. Uświadomiłam sobie, że znaczący fragment tej drogi będzie 
przebiegał przez tereny LGD Z Nami Warto. Mając doświadczenie w pielgrzymowaniu drogami św. Jakuba 
we Francji i w Hiszpanii, postanowiłam więc zająć się wytyczeniem i promowaniem Nadwarciańskiej Drogi 
św. Jakuba. W ten sposób narodził się pomysł zrealizowanego rok później projektu – opowiada Jolanta Jan-
czak z Miłosławia.

Pani Jolanta wraz z mężem złożyła indywidualny wniosek do LGD Z Nami Warto o dotację w ramach Ini-
cjatywy Leader na jej autorski tzw. mały projekt „Nadwarciański Szlak Jakubowy”. Zakładał on wyznaczenie 
szlaku, naniesienie go na mapę, druk ulotki informacyjnej i plakatu oraz przygotowanie wędrującej wystawy 
wraz z prezentacją multimedialną promującą jakubowe szlaki.

– Szlak został wytyczony tak, by po drodze można było podziwiać wspaniałą w wielu miejscach jeszcze dziką 
przyrodę Nadwarciańskiego i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Budżet projektu wynosił 
13 tys. zł. Wkładem własnym była praca realizatorów przedsięwzięcia. Zakupiliśmy projektor i ekran, nie-
zbędne do prowadzenia multimedialnych spotkań promujących Nadwarciański Szlak Jakubowy, oraz szta-
lugi, antyramy, brystol i inne materiały papiernicze potrzebne do stworzenia wystawy. Zorganizowaliśmy 
10 prezentacji w parafi ach, przez które przebiega droga oraz tych z powiatu wrzesińskiego. Na spotkaniach 
przedstawiana była wędrująca wystawa dotycząca Nadwarciańskiej Drogi św. Jakuba oraz takich dróg 
w Polsce i w Europie – mówi Jolanta Janczak.

Jednym z etapów realizacji projektu było też wytyczenie tzw. weekendowych przejść „Nadwarciańską Drogą 
św. Jakuba”. Są to trasy adresowane do młodzieży i jej opiekunów z całego regionu, a także do turystów 
i pielgrzymów z innych zakątków Polski. Powstały przejścia: Ląd – Pyzdry – Miłosław, Miłosław – Nowe Mia-
sto – Książ Wlkp., Książ Wlkp. – Błażejewo – Lubiń. Pierwsze grupy młodzieży wraz z twórcami szlaku na 
„Weekendowe przejścia” wyruszyły wiosną 2011 r.

– Cieszę się, że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej udało nam się zrealizować projekt, który jest mały tylko 
z nazwy – podkreśla Jolanta Janczak. 
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Z PANEM TADEUSZEM PO PRZYGODĘ

Aktywne odkrywanie historii, poznawanie literatury i tradycji regionu to najważniejsze 
cele adresowanego do dzieci i młodzieży projektu „Śladami Pana Tadeusza”. Przedsię-
wzięcie, na które złożyły się m.in. takie wydarzenia, jak warsztaty literackie i teatralne, 
plener malarski oraz wycieczki wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza, przygotowa-
ło Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”.

Na spotkanie przygód z Panem Tadeuszem poprowadzili młodych odkrywców przewodnicy, na co dzień 
pasjonaci, znawcy regionu, miłośnicy rowerowych i pieszych wypraw. Podczas warsztatów literackich mło-
dzież poznawała wielkopolskie losy narodowego wieszcza, brała udział w poszukiwaniu skarbu fi lomatów 
i zaginionego wiersza Adama Mickiewicza. Uczestniczyła też w porwaniu Napoleona. Kiedy starsi przeżywali 
romantyczne, fi lomackie i napoleońskie przygody, na dzieci czekała wyprawa do krainy bajek.

Podczas wycieczek zorganizowano też plener malarski we wnętrzach pałacu w Racocie. Tam też wysta-
wiono sztukę pt. „Bajki Mickiewicza” przygotowaną przez gimnazjalistów uczestniczących w warsztatach 
teatralnych.

– „Pan Tadeusz” stał się znów popularny. Oczywiście najpierw sławny poemat podbił serca licznych pokoleń 
Polaków, potem był fi lm Andrzeja Wajdy i w Cichowie wyrosło fi lmowe Soplicowo. Obecnie na terenie gminy 
Kościan powstają mickiewiczowskie gościńce, a w miejscach pobytu wieszcza pojawiają się tablice informa-
cyjne – opowiada Jolanta Nowicka, kierownik projektu i prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy 
Kościan”. Powstał również niezwykły szlak literacki i historyczny pod nazwą „Podróże z Panem Tadeuszem”, 
przygotowany przez LGD Gościnna Wielkopolska. Niebawem wyruszyć można też będzie kulinarnym szla-
kiem „Pana Tadeusza”. Samorządy powiatu kościańskiego stworzyły dogodną sieć ścieżek rowerowych, które 
umożliwiają poznawanie z bliska uroków południowo-zachodniej Wielkopolski. Centrum Rozwoju Gminy 
Kościan postanowiło także nie być bezczynne. – W ramach projektu przygotowaliśmy oryginalny przewod-
nik oraz zestaw gier terenowych związanych z pobytem Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, z Napoleonem 
oraz historycznymi wydarzeniami epoki romantyzmu – wyjaśnia Jolanta Nowicka.
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HISTORIA ZE SMAKIEM

Historię można poznawać nie tylko z perspektywy pól bitewnych, ale także od kuchni. 
Udowodnił to projekt współpracy „Powstanie Styczniowe. Możesz Ocalić Od Zapomnie-
nia”, zrealizowany przez LGD Dwa Mosty i Między Ludźmi i Jeziorami.

Rekonstrukcję historycznych wydarzeń zaproponowały panie stojące na czele dwóch lokalnych grup działa-
nia z terenu wschodniej Wielkopolski. Postanowiły ożywić wspomnienia z czasów powstania styczniowego 
w 150. rocznicę jego wybuchu. Jedna z ważnych powstańczych bitew miała miejsce pod Ignacewem na 
terenie gminy Ślesin. Celem przedsięwzięcia było także dotarcie do nowych lub zapomnianych źródeł histo-
rycznych dotyczących powstania styczniowego.

– Nasz projekt adresowany był zarówno do kobiet, które poprosiłyśmy o współpracę przy odtwarzaniu dań 
powstańczej kuchni, jak i do młodzieży. Młodym ludziom chciałyśmy w sposób ciekawy przedstawić dzieje 
regionu oraz przybliżyć wydarzenia, które miały także ponadlokalne znaczenie – mówi Urszula Bachera, 
prezes LGD Dwa Mosty.

Zanim liderki Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiły do gotowania, przeszły szkolenia wprowadzające je 
w arkana kuchni z 1863 r. – Pragnęłyśmy pokazać kuchnię tradycyjną i regionalną w powiązaniu z powsta-
niem styczniowym. Dania na powstańczym stole były zróżnicowane. Wielu powstańców pochodziło ze szla-
checkich rodzin, dlatego dostarczano potrawy z okolicznych dworów. Miejscowa ludność przynosiła też ja-
dło z chłopskiego stołu. Na naszym powstańczym stole, przygotowanym przez panie z KGW Ignacew, Licheń 
Stary, Wąsosze, Półwiosek Stary, Biskupie, Ostrowąż i Szyszynek, były: pieczona gęś, czernina z kluchami, 
pierogi ruskie, a także obsypunka i pyrczok, smalec z zasmażką, grochówka oraz wiejski chleb – opowiada 
Urszula Bachera.
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Powstańczej kuchni zakosztowali za-
równo uczestnicy rajdu rowerowego 
Śladami Mogił Powstańczych, którzy 
spod Urzędów Miast i Gmin w Kazi-
mierzu Biskupim, Skulsku, Kleczewie, 
Wilczynie, Ślesinie i Ostrowitem do-
tarli 9 czerwca 2013 r. pod pomnik 
w Ignacewie upamiętniający jedną 
z największych powstańczych bitew, 
jak i 150 statystów biorących udział 
w rekonstrukcji tej batalii. 

W ramach projektu odnowiono ta-
blice pamiątkowe oraz inne symbole 
umieszczone na pomniku w Ignace-
wie. W miejscach innych potyczek 
i przy powstańczych mogiłach ustawiono tablice pamiątkowe z opisami historycznych wydarzeń oraz uni-
kalnymi zdjęciami. Autorem wszystkich historycznych opracowań, z których korzystałyśmy podczas realiza-
cji naszego projektu, jest Maciej Grzeszczak. Od lat zbiera on i opracowuje informacje na temat powstania 
styczniowego na terenie wschodniej Wielkopolski.

Projektowi towarzyszyły także konkursy historyczne, które zorganizowano w szkołach podstawowych i gim-
nazjach znajdujących się na obszarze obu LGD. Natomiast podczas Nocy Muzeów, która odbyła się w Izbie 
Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym na terenie LGD Między Ludźmi i Jeziorami,  
czytano powstańcze pamiętniki oraz wyświetlony został fi lm Juliusza Machulskiego „Szwadron”.

– Nie mniej ważnymi elementami projektu są dwie publikacje poświęcone 150. rocznicy powstania stycz-
niowego. Jest to mapa rowerowa z wyznaczonym szlakiem rowerowym, przebiegającym przez miejscowo-
ści, w których doszło do bitew lub potyczek i tych, w których znajdują się powstańcze mogiły. Miejsca te 
oznaczone są także na interaktywnej mapie na stronach internetowych. Jednym z celów projektu była też 
promocja lokalnych dziejów poprzez popularyzację i przypomnienie zapomnianego epizodu z powstania 
styczniowego, który rozegrał się na terenach obu LGD. Zebrane informacje na ten temat uwiecznione zosta-
ły w publikacji pt. „Przewodnik turystyczny śladami mogił powstańczych”. Oba wydawnictwa są dostępne 
i rozpowszechniane bezpłatnie przez LGD Dwa Mosty i Między Ludźmi i Jeziorami – podsumowuje Izabela 
Joachimczak, prezes LGD Między Ludźmi i Jeziorami.

W Wielkopolsce 776 beneficjentów zrealizowało i realizuje 1639 tzw. małych projektów w ramach 
osi 4. Leader PROW 2007-2013, w tym: 
109 osób fizycznych: 53 kobiety i 46 mężczyzn
nieprowadzący działalności gospodarczej – ogółem: 77 osób, w tym 39 kobiet i 28 mężczyzn
prowadzący działalność gospodarczą – ogółem: 32 osoby, w tym 14 kobiet i 18 mężczyzn.

W ramach PROW 2007-2013 zawartych zostało 3329 umów na realizację projektów obejmujących 
działania w ramach wszystkich osi PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

Dane na dzień 23.08.2013 r.   
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