
KOBIETY WSI – liderkami 
społeczności lokalnej

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

z siedzibą w Olsztynie

własne ręce i bardzo kreatywnie podchodzą 
zarówno do tradycji jak i nowych potrzeb wsi. 
To właśnie dzięki nim, w polskich wioskach 
realizowanych jest coraz więcej inicjatyw in-
tegracyjnych i edukacyjnych. Kobiety które 
działają w Kołach Gospodyń Wiejskich nie 
tylko gotują i zajmują się rękodziełem, ale są 
też otwarte na nowe wyzwania takie jak: two-
rzenie ekologicznych kosmetyków, wykorzysta-
nie ziół w diecie, tworzenie atrakcyjnych miejsc 
spotkań we wsi, czy propagowanie aktywności fi-
zycznej wśród mieszkańców.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr 
Kół Gospodyń Wiejskich. Ustawa ta określa formy i zasa-
dy dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiej-
skich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń 
wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzy-
mywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych 
zadań.

O tym, że kobiety na wsi są bardzo ważnym ogniwem 
łańcucha we współczesnej wsi, niechaj świadczy Rezolucja 
Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w spra-
wie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich (2016/2204(INI) 
pod nazwą: Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich. Rezo-
lucja podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa wspieranie udziału 
kobiet z obszarów wiejskich w procesie decyzyjnym. Doku-
ment zachęca również do podejmowania przedsięwzięć biz-
nesowych i tworzenia stowarzyszeń, spółdzielni i organizacji 
reprezentujących kobiety. Rezolucja podkreśla, że ważne 
jest tworzenie nowych możliwości płatnego zatrudnienia, 
zwłaszcza dla kobiet, w celu ochrony społeczności wiejskich 
i zapewnienia warunków ułatwiających zachowanie równo-
wagi między życiem zawodowym a osobistym.

Ten jakże ważny dokument, który wskazuje 
problematykę i kieruję uwagę, którą trzeba 
poświęcić na stworzenie większych szans 
na wykorzystanie możliwości i umiejętności 
kobiet na wsi, które w coraz większym stop-
niu staja się liderkami w swoich miejscach 
życia. 

Co roku w dniu 15 października obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. 

Święto zostało ustanowione rezolucją Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 i obchodzo-

ne jest corocznie od 2008 r. Celem obchodów w tym 
dniu jest podkreślenie kluczowej roli kobiet w rozwoju 

obszarów wiejskich.



Współczesne wiejskie kobiety inaczej patrzą na świat, 
niż ich mamy lub babki. W okresie międzywojennym w jakże 
tradycyjnych rodzinach chłopskich, dla kobiet przewidywano 
przede wszystkim role rodzinne, opiekuńcze. Kobiety również 
pracowały i to bardzo ciężko także w gospodarstwie, ale ta 
praca często nie była dostrzegana, doceniana i odbywała 
się głównie w rodzinie. Nie traktowano pracy kobiet jako roli 
zawodowej. Rola społeczna kobiety zaczęła zmieniać od po-
czątku lat 90. XX wieku, kiedy to wiejskie kobiety wykorzystały 
ogólnokrajową koniunkturę edukacyjną a co za tym stoi stały 
się grupą, która w największym stopniu podniosła swój po-
ziom wykształcenia i pojawiły się możliwości podejmowania 
nowych wyzwań. Okazją do spełniania się w nowych rolach 
są prace np. w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Lokalnych 

Grupach Działania (w których radach minimum 1/3 członków 
powinny stanowić kobiety), a także coraz więcej kobiet jest wy-
bieranych na sołtysów. 

Warto omówić poszczególne role społeczne w których 
obsadzane są kobiety oraz role społeczne w których kobiety 
same siebie obsadzają.

Sołtys

To osoba wybrana spośród mieszkańców wsi, którą wspiera 
tzw. rada sołecka. W świetle podstawowych obowiązków soł-
tysa należy w szczególności: 
 zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
 zwoływanie zebrań wiejskich, 
 wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słu-

żącej poprawie gospodarki i warunków życia,
 reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa na ze-

wnątrz,
 uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okreso-

wo przez wójta, 
 pobieranie podatków i opłat lokalnych. 

Ponadto, sołtysi realizują wiele innych działań m.in.: organi-
zują i koordynują prace mieszkańców na rzecz sołectwa, nadzo-
rują imprezy okolicznościowe, sprawują opiekę nad miejscową 
świetlicą wiejską, pozyskują środki finansowe, na różne przed-
sięwzięcia, w zakresie podniesienia jakości życia na wsi. Sołtysi 
pełnią funkcję łącznika i pośrednika pomiędzy mieszkańcami 
danego sołectwa a lokalnym samorządem na wyższym szczeblu.

Współczesne oczekiwania społeczne są coraz większe, dla-
tego niezwykle trudno jest być dobrym gospodarzem wsi speł-
niającymi określone wymagania. To właśnie od sołtysów, ich 
postępowania i kompetencji zależy, czy w danej społeczności 
tętni życie, czy pojawiają się różne inicjatywy i czy jest wiele 
spraw integrujących mieszkańców poszczególnych miejscowo-
ści, a temu wyzwaniu kobiety wychodzą naprzeciw i dzięki swo-
jej determinacji oraz wielozadaniowości potrafią im sprostać.

Koła Gospodyń Wiejskich

Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) powstało 
1877 roku we wsi Janisławice, założone zostało przez dzia-
łaczkę Filipinę Płaskowicką jako wzbogacenie działalności 
prowadzonej na polskich osadach przez kółka rolnicze i po-
dejmowały działania na rzecz nauczania mieszkańców wsi 
i modernizowania wiejskiej infrastruktury. 

Obecnie bycie członkiem KGW oznacza nie tylko ciężką 
pracę, ale też sposób na oderwanie się od codzienności. Ze-
brania gospodyń stanowią dla kobiet tworzących koło, formę 
aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy 
zawodowej i domowej czy opieki nad dziećmi. To jakże istot-
na „chwila dla siebie”, a przede wszystkim regularna okazja 
do wyjścia z domu i oderwania się od problemów rodzinnych.

Chociaż niektóre z kół funkcjonują jak profesjonalne or-
ganizacje pozarządowe czy nawet małe firmy, nie wyklucza 
to faktu, że kobiety tworzą dzięki nim szczególnego rodzaju 
wspólnoty. Działalność w kole gospodyń to dla wielu kobiet 
również okazja do rozwoju osobistego. Dzięki warsztatom, 
zajęciom, wycieczkom i wymianie poglądów członkinie na-
bywają nowe kompetencje oraz powiększają swój kapitał 
kulturowy. W obecnych czasach kobiety biorą sprawy we 


