DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.71

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2017, 71–80
Problems of Small Agricultural Holdings

• No. 1 • 2017, 71–80

Rola kobiet w podtrzymywaniu tradycji miejsca na
przykładzie gminy wiejskiej Brzeźnica1
Women’s Role in Maintaining the Tradition of a Place in
Rural Municipality of Brzeźnica – Case Study
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Renata Różycka-Czas
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Streszczenie. Brzeźnica jest gminą wiejską zlokalizowaną w południowej części Polski,
w obszarze powiatu wadowickiego. Na jej terenie, w poszczególnych wsiach obserwuje
się duże zaangażowanie kobiet w życie społeczne oraz podtrzymywanie lokalnej tradycji
miejsca. Wiele z nich zrzeszonych jest w kołach gospodyń wiejskich oraz w innych stowarzyszeniach biorących czynny udział w promocji regionu, ale także w aktywizowaniu
lokalnej społeczności. Ich aktywność przekłada się na działania związane z odnową wsi,
udział w ratowaniu obiektów zabytkowych, zaangażowanie w pomoc na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizacje i uczestnictwo w spotkaniach, wyjazdach. Dzięki umiejętności połączenia życia zawodowego i rodzinnego z działaniami na rzecz stowarzyszeń,
szczególnie mocno ugruntowana jest ich pozycja na terenie gminy.
Słowa kluczowe: tradycja miejsca • rola kobiet
Abstract. Brzeźnica is the rural municipality located in southern Poland, in the area
of Wadowice County. A large women’s engagement in social life and maintaining local
traditions of a place can be observed in particular villages. Majority of women belong to
Association of Farmers’House wivesorother associations focused on a region’spromotion
and a community mobilization. Women’s activity is manifested in the village renewal
and the rescue, conservation and restoration historic buildings. More over they are actively in volved in helping elderly, organizing and participation in meetings, trips and
others. Their strong position in rural community is built on excellent ability to combinework and family life.
Keywords: tradition of a place, women’s role
1

Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu nr DS 3371/KGPiAK/2016 zostały sfinansowane
z dotacji na naukę przyznanej przez MNiSW.
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Wstęp
W artykule zwrócono uwagę na konieczność podtrzymywania tradycji miejsca w odniesieniu do wsi polskiej, charakteryzującej się nieprzerwanie od wieków określonymi
wartościami krajobrazu, a także kulturą, zwyczajami i tradycjami kultywowanymi
przez jej mieszkańców. Wymieniony zespół wartości materialnych, głównie związanych
z krajobrazem, i niematerialnych, czyli związanych z tradycją składa się na pojęcie
genius loci. Według Dąbrowskiej-Budziłło (2011) tradycja miejsca (genius loci) wynika
z indywidualności krajobrazu, jest tym, co określa daną kulturę i przyczynia się także
do budowania poczucia tożsamości. Genius loci związany z daną specyfiką krajobrazu,
może stać się również źródłem inspiracji dla wyrażania przynależności do miejsca
poprzez działalność artystyczną, a także cykliczne uroczystości.
W Polsce od ponad 20 lat dokonuje się transformacja obszarów wiejskich, którą
cechuje dynamiczne tempo zmian. Wieś pod wieloma względami, społecznym, gospodarczym i przestrzennym, zbliżyła się do miasta. Duże zmiany zaszły także w rolnictwie. Obszary wiejskie przestały mieć charakter wyłącznie rolniczy; powstają tam
tereny rekreacyjne i usługowe, jak również osiedla mieszkalne, zamieszkiwane często
przez ludność napływową. Ten stan rzeczy wpływa na styl życia rodowitych mieszkańców wsi, a zatem na poziom ich zatrudnienia a przez to sposób ich codziennego życia.
Wpływa również na tożsamość miejsca oraz oddziałuje na możliwość jej utrzymania
w dotychczasowej formie.
Pomimo wymienionych zmian, obecnie wieś przeżywa swój renesans, stanowiąc
alternatywę dla zatłoczonego miasta. Bardzo często wybierana jest jako czasowe
lub stałe miejsce zamieszkania dla ludności miejskiej. Jak podaje Raport o stanie
wsi (Nurzyńska i Poczta, 2014) napływ ludności miejskiej na wieś w roku 2012 był,
podobnie jak w latach ubiegłych, większy niż odpływ ze wsi do miast. Dominującą
grupę migrantów stanowią osoby w wieku 25–44 lat wraz z dziećmi do 14. roku życia.
Można podejrzewać, że trend ten będzie się utrzymywał, gdyż jak udowadniają badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z listopada 2013 r. (CBOS, 2014) 58%
badanych Polaków w przypadku możliwości wyboru miejsca zamieszkania wybrałoby
wieś, a 56% badanych kojarzy przeprowadzkę z miasta na wieś z sukcesem i awansem
społecznym.
Wieś staje się atrakcyjna poprzez (jeszcze w większości zachowany) charakter
krajobrazu, elementy regionalne, wiejską architekturę, sztukę i obyczaje. Jednocześnie
migracji z miast do wsi towarzyszy zmiana kulturowa związana z odmiennym stylem
życia różnym od tradycyjnego, wiejskiego. Silniej niż dotychczas zauważane przez
Polaków są różnice pomiędzy ludnością wiejską i miejską – w roku 1993 takie różnice
zauważało 34% badanych Polaków, a w 2013 r. już 50% (CBOS, 2014).
Ciągle jednak istnieją lokalne elementy i zjawiska, które mogą się stać niezwykle ważne dla społeczności o różnych korzeniach. Priorytetowym działaniem może
być konieczność ich odnalezienia i wykreowanie „miejsca pełnego znaczeń i treści”
(Górka, 2007).
Dużą rolę w podtrzymywaniu genius loci odgrywają kobiety. W ciągu kilkudziesięcioleci charakter ich pracy zmieniał się. Jak zauważa Michalska (2013) polska wieś od
zawsze była miejscem, w którym kobiety pełniły tradycyjne role społeczne związane
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z domem, rodziną i gospodarstwem rolnym. Już w XIX w. kobiety poczuły potrzebę
zrzeszania się i udzielania pomocy sobie i innym mieszkańcom wsi poprzez przynależność do kół gospodyń wiejskich (KGW). Charakter KGW został wyznaczony już
w momencie ich pierwotnego powołania, jako organizacji pomocniczych dla kółek
rolniczych. Kobiety zrzeszone w KGW dzięki dostępowi do nowoczesnej wiedzy z dziedziny higieny, zdrowia i żywienia, miały wspierać rozwój terenów wiejskich (Grzebisz-Nowicka, 1995). Z badań Walczak-Duraj (2008) wynika, że ponad 30% osób z grupy
kobiet wiejskich należących do jakiejkolwiek organizacji społecznej, zrzeszonych jest
właśnie w kołach gospodyń wiejskich. Działalność w KGW bez wątpienia pozwala kobietom na pośredni udział w funkcjonowaniu wsi (Biejat i Wójcikowska, 2015). Zrzeszanie
się kobiet wiejskich stanowi ponadto istotny aspekt socjologiczny. Budowanie wspólnoty oraz realizacja wspólnych celów są w tej grupie społecznej niezwykle ważne, gdyż
jak udowadnia w swoich badaniach Sikora (2014), z powodu licznych barier utrudniających kobietom wiejskim aktywność zawodową i organizacyjną, stanowią one najbardziej narażoną na wykluczenie i ubóstwo kategorię społeczną.
W gminie Brzeźnica wśród osób, których miejsca pracy należą do sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, podział według PKD 2007, stan na rok 2014), aż
48% zatrudnionych to kobiety. Odsetek ten, choć wysoki, jest niższy od odpowiedniego
odsetka kobiet z województwa małopolskiego, który wynosi 52%.
Wiele kobiet czuje naturalną potrzebę ochrony dawnych tradycji i kultury.
Kontynuują zrzeszanie się w KGW, prowadzą szkolenia, doskonalą się w ludowym rękodziele artystycznym, tworzą prace związane z tematyką ludową, a także kultywują ciągle
silną na wsi wiarę, pielęgnują i chronią obiekty sakralne (Biejat i Wójcikowska, 2015).
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę kobiet w podtrzymywaniu tradycji
wsi. Na przykładzie gminy Brzeźnica zanalizowano wybrane przykłady działalności,
w które angażują się mieszkanki terenów wiejskich. Z punktu widzenia autorek temat
ten jest niezwykle ważny, gdyż obszary wiejskie ze swoimi tradycjami i kulturą decydującymi o ich niepowtarzalności od setek lat zapisują się w historii i wpływają na
specyfikę krajobrazu Polski poprzez m.in. rolniczą działalność ich mieszkańców.

Materiał i metody
Jako materiał badawczy wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych, dane przestrzenne z bazy BDOT 10k oraz materiały udostępnione przez koła gospodyń wiejskich
gminy Brzeźnica. Dobór wsi objętych badaniem miał charakter celowy i odzwierciedlał
cechy społeczno-ekonomiczne kobiet regionu małopolskiego. Ważną część danych
stanowiły informacje uzyskane od wiejskich kobiet, dotyczące ich potrzeb, prowadzonych działań i głównych problemów. Przy sporządzaniu niniejszego artykułu
posłużono się literaturą oraz badaniami polegającymi na weryfikacji działań podejmowanych przez kobiety na terenie gminy. Niektóre z nich zostały opisane i udokumentowane w postaci fotografii. Wiele informacji zostało zaczerpniętych z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy posiadającej bogaty zbiór publikacji i czasopism
dotyczących regionu.
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Wyniki i dyskusja
Brzeźnica jest gminą położoną w sąsiedztwie Wisły, w województwie małopolskim,
pomiędzy Skawiną a Zatorem. W skład gminy wchodzi 14 sołectw (13 wsi): Bęczyn,
Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba
(w tym sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań i Wyźrał.
Gmina od 2003 r. należy do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a od 2005 r. także
do związku międzygminnego „Dolina Karpia”.
Krajobraz ukształtowany jest przez tereny rolne, liczne sady oraz tereny leśne.
Obszary upraw na gruntach rolnych, według danych Bazy Danych Obiektów Topo
graficznych (BDOT 10k), zajmują 38% badanego obszaru, tereny porośnięte roślinnością trawiastą stanowią 30% gminy. Wysoki jest również odsetek lasów i zadrzewień
– 19% (ryc. 1). Na terenie gminy brak jest większych obszarów przemysłowych. Wśród
terenów zabudowanych przeważają obszary zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Ryc. 1. Pokrycie terenu gminy Brzeźnica
Fig. 1. Lanuse in Municipality of Brzeźnica
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDOT 10k – stan na rok 2009
Source: Author’s work based on database BDOT 10k – data from 2009

Podobnie jak inne gminy również gmina Brzeźnica od kilkudziesięciu lat przeżywa transformację związaną z tendencją do zanikania działalności rolniczej. Stąd
też, wraz ze zmianami gospodarczymi na obszarach wiejskich, zmieniła się także
społeczna rola mieszkających tam kobiet. Ich aktywność, oprócz zawodowej, skupiona
jest wokół różnych działań związanych z podtrzymywaniem tradycji lokalnej wsi i jest
ona szczególnie ważna w odniesieniu do rozwoju lokalnego (Brodziński i Brodzińska,
2016).Podejmują wiele cennych inicjatyw, działając w zespołach lub indywidualnie.
Realizują się w różnych dziedzinach związanych z promowaniem tradycji regionu,
zakorzenionej w kulturze sakralnej. Angażują się w tworzenie dzieł sztuki ludowej,
podtrzymywanie działalności KGW oraz w organizację i przygotowanie imprez mających na celu integrację społeczności wiejskiej.
Liczba kobiet zamieszkujących gminę w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na
stałym poziomie. Większość mieszkanek Brzeźnicy to osoby w wieku produkcyjnym.
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Liczebność tej grupy wiekowej powoli, acz sukcesywnie wzrasta, przy jednoczesnym
spadku odsetka kobiet w wieku przedprodukcyjnym, i stanowi obecnie około 58% badanej zbiorowości. Struktura wiekowa kobiet gminy Brzeźnica jest zbieżna ze strukturą
wiekową kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce (Rocznik Demograficzny,
2014). Niemniej jednak na terytorium gminy nie obserwuje się dynamicznego wzrostu liczebności kobiet po 70. roku życia, co ma miejsce w skali kraju. Obecnie, wyżej
wymieniona grupa wiekowa stanowi 13% populacji kobiet zamieszkujących gminę
(dane GUS).

Ryc. 2. Liczebność kobiet w poszczególnych grupach wiekowych w gminie Brzeźnica
w latach 2000–2014
Fig. 2. Women’s population by age group in Municipality of Brzeźnica: 2000–2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL
Source: Author’s work based on Local Data Bank (Official statistics)

Mieszkanki gminy Brzeźnica to przede wszystkim kobiety czynne zawodowo. Udział
bezrobotnych w grupie kobiet w wieku produkcyjnym jest stosunkowo niski i wynosił
w roku 2014 5,1%. Analogicznie dla województwa małopolskiego w ciągu ostatniej
dekady wyżej wymieniona wartość jest rokrocznie o około 1,5 p.p. wyższa.
Sytuacja na rynku pracy w gminie Brzeźnica powiązana jest z ogólnymi problemami
rynku pracy w Polsce. Mimo dużego odsetka terenów rolnych, na obszarach wiejskich
wzrasta liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz
mniejszej liczby osób. Wzmacnia się rola usług, gdzie więcej potencjalnych szans na
zatrudnienie znajdują kobiety (Wrzochalska, 2015). Ponadto gmina upatruje szansę
rozwojową w mnogości drobnych gospodarstw rolnych, których atutem jest produkcja
zdrowej żywności (Folder Gminy Brzeźnica, 2008). Stąd też zaangażowanie, aktywność
i innowacyjność, którą przejawiają w swych działaniach kobiety gminy Brzeźnica,
może w przyszłości przynosić również pozytywne skutki w postaci tworzenia nowych
form i miejsc zatrudnienia.
Wzorem wielu polskich wsi w gminie Brzeźnica działają koła gospodyń wiejskich,
nieprzerwanie już od czasów przedwojennych. Ogólnie jest ich dwanaście (KGW Bęczyn,
KGW Brzeźnica, KGW Brzezinka, KGW Chrząstowice, KGW Łączany, KGW Kopytówka,
KGW Marcyporęba, KGW Nowe Dwory, KGW Paszkówka, KGW Sosnowice, KGW Tłuczań,
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Ryc. 3. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym –
gmina Brzeźnica na tle województwa małopolskiego w latach 2003–2014
Fig. 3. Share of the registered unemployed persons in the women’s population in the working age – Municipality of Brzeźnica and Małopolskie Voivodeship: 2003–2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL
Source: Author’s work based on Local Data Bank (Official statistics)

KGW Wyźrał). Koła aktywnie włączają się w ważne wydarzenia historyczno-społeczne
oraz z powodzeniem przekazują młodym pokoleniom rodzime obyczaje.
Współczesne gospodynie koncentrują się na rozpowszechnianiu kultury oraz
angażowaniu mieszkańców w organizowane uroczystości dożynkowe, tradycje stołów
świątecznych, spotkań tematycznych (m.in. Dzień Seniora), uświetnianie uroczystości kościelnych, ale także, jak w przypadku KGW Bęczyn, sprawują opiekę nad
Szlakiem Papieskim – Pasmo Draboża2. Panie z KGW wspierają także współczesne
akcje związane m.in. z profilaktyką badań wśród mieszkańców, organizują spotkania
z dziećmi, przybliżając im tradycje i zwyczaje ludowe, tworzą rękodzieło artystyczne.
Zespół Tańczące Kumoszki z KGW Paszkówka w 2011 r. został odznaczony przez
ministra kultury Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W niektórych
z kół powstały kabarety i grupy teatralne. Dzięki zgromadzonym funduszom z imprez
i festiwali koła gospodyń wspierają szkoły z terenów gminy (Wolska, 2011).
W związku z przynależnością gminy Brzeźnica do Stowarzyszenia Doliny Karpia,
na terenie wsi organizuje się wiele przedsięwzięć związanych z promocją regionu3.
Szczególnie podkreśla się bogate tradycje wsi związane z hodowlą karpia. W związku
z tym akcentuje się równie bogate tradycje kulinarne z wykorzystaniem tego gatunku
ryby. Panie przygotowują potrawy i częstują nimi mieszkańców podczas różnego
rodzaju imprez związanych z m.in. tradycją stołu bożonarodzeniowego lub dożynkami.
2

3

Istnienie wspomnianej formy działania potwierdza się także w przypadku innych badanych
wsi (Desperak, 2008).
Stowarzyszenie Dolina Karpia zrzesza siedem gmin powiatów wadowickiego i oświęcimskiego.
Obszar obejmuje atrakcyjne pod względem turystycznym tereny, występują tu liczne stawy,
ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne. Stowarzyszenie ma na celu organizację wspólnych przedsięwzięć związanych z promocją regionu, wzmocnienie sektora turystycznego, hodowlanego
i przetwórczego celem poprawy jakości życia mieszkańców, www.dolinakarpia.org, 20.05.2016.
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W odróżnieniu od miasta na wsi intensywniej dba się o tradycje chrześcijańskie
przejawiające się celebrowaniem uroczystości kościelnych, kultem świętych, patronów kraju i regionu. Brzeźnicy sprzyja położenie gminy na terenie Ziemi Wadowickiej
bogatej w obiekty sakralne (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, czyli miejsce związane
ze św. Janem Pawłem II). Na omawianym obszarze znajdują się aż trzy drewniane
zabytkowe kościółki wchodzące w skład Szlaku Architektury Drewnianej, stanowiące bezcenne dzieła artystyczne osadzone w przepięknym krajobrazie. Szczególnie
duża rola związana z pielęgnowaniem obyczajów religijnych przypada kobietom.
Uczestniczą one w uroczystościach sakralnych, często je przygotowują (np. ołtarze na
procesję Bożego Ciała), dbają o wygląd przydrożnych kapliczek oraz krzyży stanowiących nieodzowny element krajobrazu gminy Brzeźnica.

Ryc. 4. Jeden z obiektów sakralnych ozdabianych przez kobiety
Fig. 4. One of the sacra objects decorated by women
Źródło: fot. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, 2015
Source: fot. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, 2015
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Wielkim przedsięwzięciem zrealizowanym w Tłuczani było podjęcie akcji zainicjowanej przez kobiety w celu ratowania tamtejszego zabytkowego kościoła. Kradzieże oraz
żywioły doprowadziły do dewastacji kościółka. Dopiero powołany przez nie Społeczny
Komitet Ratowania Kościółka zwrócił uwagę mieszkańców na ten wartościowy zabytek.
Nastąpiła szybka zbiórka funduszy, organizowanie imprez i festynów, do których przyłączały się także KGW, celem zapewnienia środków finansowych na wsparcie remontu
świątyni. Obecnie jest ona odrestaurowana i okazjonalnie odbywają w niej msze.
Innym pozytywnym przykładem jest postać pani M. Bednarz która od przeszło
50 lat sprawuje opiekę nad zabytkowym kościołem w Sosnowicach, w którym pełni
funkcję przewodnika, dba o jego wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, a w razie potrzeby
podjęcia działań naprawczych interweniuje u konserwatora (Carolus, 2015a, b, c).
Na terenie gminy działają również artyści ludowi promujący ją poprzez swoją twórczość: obrazy, rękodzieło, poezję i inne formy artystycznej aktywności. Sporą grupę
artystów stanowią rodzime mieszkanki wsi (wspierane także przez artystki napływowe,
osiedlające się w okolicach), które poprzez organizowane wernisaże, wieczory poezji
i spotkania dzielą się z mieszkańcami swoimi dziełami i spostrzeżeniami.
Poprzez powołanie kobiety na funkcję kapelmistrza w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sosnowicach doceniono także ich udział w podtrzymywaniu tradycji strażackich
(sięgających roku 1943) (Folder…, 2015).
Od niedawna we wsi Kossowa działa stowarzyszenie zainicjowane i kierowane przez
kobiety funkcjonujące pod nazwą „Kossowa Od Nowa”, którego celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców oraz rozwijanie potencjału wsi. Stowarzyszenie działa
bardzo prężnie, organizuje imprezy kulturalne, wycieczki po terenie gminy i warsztaty
(m.in. garncarstwa czy tworzenia lokalnego rękodzieła).
Warto w tym miejscu również wspomnieć o roli kobiet w podtrzymywaniu walorów
krajobrazu wsi poprzez pielęgnowanie przydomowych ogrodów stanowiących wartościowy element wiejskiego krajobrazu Polski (Uruszczak, 2012; Rudnicki i Wiśniewski,
2015). Ciągle żywa jest tradycja związana z wymianą materiału roślinnego pomiędzy
sąsiadami. Często są to odmiany charakterystyczne, właściwe dla krajobrazu wiejskiego, np.: malwy, łubiny, maki, mieczyki i inne. Rośliny te coraz rzadziej goszczą
w ogrodach miejskich czy strefie podmiejskiej, w wielu z nich są już zapomniane.
Zakładanie i właściwa pielęgnacja ogrodów przydomowych stanowi promocję dla
prowadzonych przez kobiety gospodarstw agroturystycznych. Związane jest to z turystami, którzy oczekują takiego wizerunku, kojarzącego, i przypominającego im tradycyjny ogród wiejski (Gawryszewska, 2013).

Podsumowanie
Kobiety stanowią filar, na którym opiera się tradycja polskiej wsi. Pomimo przemian, jakie zaistniały w ciągu kilkudziesięciu lat, umiały dostosować się do nowych
warunków: pracy zawodowej często poza miejscem zamieszkania i niezwiązanej
z rolą, a także znajdują czas na kultywowanie dawnych zwyczajów. Bardzo często to
właśnie one podejmują pierwsze kroki w celu rozpoczęcia pracy pozarolniczej i tym
samym przyczyniają się do przetrwania gospodarstw domowych (Szepelska, 2014). Te
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zaś, które w dalszym ciągu związane są z gospodarką rolną, zakładają gospodarstwa
agroturystyczne i poprzez tę właśnie działalność promują wizerunek wsi. Dostrzega
się także, że wiele z nich bierze udział w lokalnej polityce, mając swój udział w podejmowanych przez gminę decyzjach.Stoją na straży wartości kulturowych i tradycji
będących spuścizną minionych epok. Podtrzymują i kreują dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Pomimo przenikania stylu życia i wartości miejskich promują wieś, jej
zwyczaje i obyczaje. Rola kobiet jest nieoceniona, dlatego też ich potencjał powinien
być promowany i wspierany na każdym szczeblu, a przede wszystkim lokalnym i regionalnym (Rola kobiet…, 2014).
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