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– Wiemy, jak często Pani 
Prezydentowa bywa na ob-
szarach wiejskich i  spotyka 
się z mieszkańcami wsi. Dzi-
siaj cieszymy się, że będzie 
to kolejna okazja do rozmo-
wy z  liderkami wiejskimi – 
rozpoczął debatę pn. „Ko-
bieta wiejska pomiędzy tra-
dycją a  nowoczesnością. 
Rola kobiet w  społecznoś-
ciach lokalnych” senator Ire-
neusz Niewiarowski.

Co trzeci sołtys w Polsce 
to kobieta, aktywna i  peł-
na optymizmu jednocześ-
nie, spełniająca się w  dzia-
łaniach na rzecz sołeckich 
społeczności. I  takie właś-
nie sołtyski i  liderki wiej-
skie przyjechały do Konina, 
aby podczas Forum Debaty 
Publicznej z  udziałem Pani 
Prezydentowej Anny Komo-
rowskiej przedstawić projek-
ty i  działania oraz dokona-
nia społeczności lokalnych, 
w  których uczestniczą wraz 
ze swoimi wspólnotami so-
łeckimi. Jedną z  nich była 
Danuta Martowłos, sołtyska 
Mościska w gminie Dzierżo-
niów na Dolnym Śląsku. 

– Moje sołectwo liczy ty-
siąc osób, mamy fundusz 
sołecki, prężnie działają dwa 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
ale najważniejsza dla nas 
jest szkoła wiejska, centrum 
spotkań mieszkańców i  lo-
kalnych działań – powiedzia-
ła sołtyska. – W  maju ubie-
głego roku z  rąk prezyden-
ta Komorowskiego odebra-
liśmy nagrodę za realizację 
międzypokoleniowego pro-

jektu „Dobry Klimat dla Ro-
dziny”. Prowadzimy Klub 
Kolorowej Rabatki, w którym 
dzieci wraz z mamami i bab-
ciami upiększają naszą wieś. 
Organizujemy półkolonie 
dla najmłodszych, wyciecz-
ki, festyny rodzinne, świę-
to pierogów, majówki tema-
tyczne i  staramy się, żeby 
wszyscy mieszkańcy nasze-
go sołectwa brali w nich ak-
tywny udział. 

Mirosława Jaśkiewicz, 
sołtyska Studzianki w  gmi-
nie Łomazy na Lubelszczyź-
nie, opowiedziała o aktywno-
ści mieszkańców jej sołectwa 
i  Stowarzyszeniu Rozwoju 
Miejscowości Studzianka, 
kultywującym tatarskie trady-
cje tej ziemi. A  także o  tym, 
jak powoli jej sołectwo prze-
kształca się w  wioskę tema-
tyczną. Studziankę, leżącą 
na szlaku tatarskim, co roku 
odwiedza około 2 tys. tury-
stów. Mieszkańcy organizują 
plenery malarskie dla dzieci 
i  młodzieży, warsztaty kuch-
ni tatarskiej, marsz na mizar – 
tatarski cmentarz czynny od 
XVI wieku. We wsi odbywają 
się zjazdy Tatarów połączo-
ne z  festynami dla wszyst-
kich osób zainteresowa-
nych lokalnymi tradycjami. 
Mieszkańcy wydają kwartal-
nik o życiu i obyczajach żyją-
cej tu społeczności tatarskiej, 
młodzież wystawia spekta-
kle teatralne, kabaretowe, 
śpiewacze i rekonstrukcje hi-
storyczne. Działa prywatne 
muzeum wsi tatarskiej. Do 
współpracy przy projektach 

często zapraszani są aktyw-
ni seniorzy. Wieś dysponuje 
funduszem sołeckim prze-
znaczanym m.in. na finanso-
wanie przedsięwzięć kultural-
nych oraz budowę świetlicy. 

– My, sołtyski, lubimy 
się uczyć i  słuchać o  tym, 
co robią inni, jak radzą so-
bie w  trudnych sytuacjach 
– powiedziała Barbara Cza-
chura, sołtyska Gruszczyna 
w gminie Swarzędz w Wiel-
kopolsce, wiceprezeska 
Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. – Na tereny wiej-
skie sprowadzają się czę-
sto mieszkańcy miast, któ-
rzy chcieliby zmienić wieś na 
miasto. Ale wieś nigdy nie 
będzie miastem, a my chce-
my zachować nasze trady-
cje i  więzi między sąsiada-
mi. I o tym mówiły panie soł-
tyski z Dolnego Śląska i Lu-
belszczyzny. Moje sołectwo 
Gruszczyn ma ponad 2 ty-
siące mieszkańców. Gdy 15 
lat temu zostałam sołtyską, 
znałam wszystkich z  imie-
nia. Dziś tak już nie jest, bo 
wieś się zmienia, przybywa-
ją nowi mieszkańcy, którzy 
często traktują ją jako przy-
słowiową sypialnię. Na wsi 
nie mamy wszystkiego od 
razu, ale my kobiety sołtyski 
jesteśmy cierpliwe w docho-
dzeniu do celu i  otwarte na 
dyskusje i  propozycje, jak 
ma wyglądać współczesna 
polska wieś.

Anna Bielawa, sołtyska 
Smolna Nowego w  gminie 
Nowa Wieś Wielka w woje-
wództwie kujawsko-pomor-

skim zaprezentowała pro-
jekt integrujący dzieci reali-
zowany przez jej sołectwo, 
zgłoszony do konkursu 
„Dobry Klimat dla Rodziny” 
o  Nagrodę Pary Prezyden-
ckiej. Jolanta Begińska, na-
uczycielka ze szkoły pod-
stawowej w  Łubnianach na 
Opolszczyźnie, podkreśliła 
rolę kobiety w  społeczno-
ści wiejskiej. Opowiedzia-
ła o  działalności Klubu 4H, 
a także o projektach realizo-
wanych wspólnie z  ucznia-
mi w  szkole i  na zajęciach 
pozalekcyjnych, przygoto-
wujących młodzież do do-
rosłego życia.

Maria Sadzewicz-No-
wak, prezeska Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Dmosiń-
skiej w  Nagawkach w  gmi-
nie Dmosin w województwie 
łódzkim, położonych nieda-
leko skrzyżowania autostrad 
A1 i  A2, mówiła, jak dzięki 
uporowi i pracy garstki spo-
łeczników powstał „Żywy 
Skansen – Centrum Folklo-
ru Polskiego” wraz z wozow-
nią i  amfiteatrem. Nie było-
by to możliwe, gdyby nie 
dofinansowanie projektu ze 
środków Unii Europejskiej 
w wysokości 45 proc. kosz-
tów inwestycji oraz skutecz-
ność w  pozyskiwaniu resz-
ty potrzebnej kwoty. Dziś 
skansen zarabia na siebie, 
stworzono w  nim także no-
we miejsca pracy. Warto 
więc, jej zdaniem, starać się 
o środki unijne i nie podda-
wać się trudnościom, lecz je 
przezwyciężać.

W  imieniu 17 tys. sołtysów członków Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów powitał Panią 
Prezydentową Annę Komorowską na Ziemi Konińskiej senator Ireneusz Niewiarowski, prezes 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, podczas pierwszego dnia konferencji „Wiejska Polska. 
Przedsiębiorcza wieś”. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Na wsi decydują kobiety
Forum Debaty Publicznej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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– Przez trzynaście lat by-
łam sołtyską, od trzech lat 
jestem radną i wiceprzewod-
niczącą Rady Kobiet przy 
Krajowej Radzie Izb Rolni-
czych – przedstawiła się Zo-
fia Stankiewicz, rolniczka, 
mieszkanka Idzbarka w wo-
jewództwie warmińsko-ma-
zurskim, laureatka ogólno-
polskiego Konkursu „Sołtys 
Roku 2009” organizowane-
go przez redakcję Gaze-
ty Sołeckiej i  Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów. – Na 
wsi mamy wiele problemów 
wymagających rozwiązania, 
a przede wszystkim ogrom-
ne ukryte bezrobocie. Na 
wsi prawie nie ma przed-
siębiorczości. Nie zatrzyma-
my ludzi, jeśli nie będzie tam 
miejsc pracy. Do nas kobiet 
należy pokazywanie tych 
problemów, dążenie, aby na 
wsi powstawały przedszko-
la, pozostawały szkoły przej-
mowane przez stowarzysze-
nia. W  mojej wiosce dzia-
ła taka szkoła, zaczynało 
w niej naukę 50. dzieci, dziś 
uczy się ich 120., a od pięciu 
lat mamy najlepsze wyniki 
nauczania w gminie. Jeśli na 
samym dole będziemy kreo-
wać przedsiębiorczość czy 
samozatrudnienie, to na tym 
skorzysta nie tylko wieś, ale 
i miasto, także gospodarczo 
– powiedziała Zofia Stankie-
wicz.

W  dyskusji panelistki 
przedstawiły najważniejsze 
problemy i  bariery, z  jakimi 
borykają się w  trakcie swo-
jej pracy na rzecz społecz-
ności lokalnej. – Jeśli znaj-
dzie się grupa ludzi aktyw-
nych i odpowiedzialnych za 
konkretne przedsięwzięcie, 
to wtedy można wiele zdzia-
łać dla wsi, dla społeczności 

wiejskiej – zauważyła Barba-
ra Czachura. – Blokadą w re-
alizacji takich przedsięwzięć, 
na przykład festynu dla 
mieszkańców czy warszta-
tów kulinarnych, jest gąszcz 
przepisów, jakie musimy po-
konać, aby nasz projekt do-
szedł do skutku. Znajomość 
tych przepisów jest więc bar-
dzo istotna. 

– Moim zdaniem naj-
ważniejsze jest wyłonienie 
się aktywnej grupy, a  wte-
dy można góry przenosić – 
uzupełniła Mirosława Jaśkie-
wicz. – Nie zawsze jest to ła-
twe, bo ludzie mają swoje 
priorytety. Problemem jest 
znalezienie chętnych na wy-
jazd do teatru, moi miesz-
kańcy zdecydowanie wolą 
pojechać na koncert rozryw-
kowy czy kabaret, ale obej-
rzeć sztukę teatralną? Stara-
my się jednak integrować lu-
dzi, pokazywać im, że warto 
być w grupie i coś zrobić dla 
innych.

– Trudno jest wciągnąć 
ludzi do działania z  uwa-
gi na to, że wieś nie jest 
dziś miejscem pracy, staje 
się wyłącznie miejscem za-
mieszkania, a  to powoduje, 
że w wielu miejscowościach 
nie ma wspólnoty, integracji. 
Takim integrującym czynni-
kiem może być szkoła – do-
dała Zofia Stankiewicz. 

– W  mojej wsi i  gminie 
widać duże zaangażowanie 
organizacji pozarządowych 
w  pracę na rzecz środowi-
ska wiejskiego – stowarzy-
szeń, klubów seniora, wo-
lontariuszy. Coraz więcej 
osób pracuje przy realiza-
cji różnych projektów kiero-
wanych do społeczności lo-
kalnych – podkreśliła Anna 
Bielawa. 

– Dzisiaj zdecydowanie 
łatwiej jest planować przed-
sięwzięcia, w  wielu sołe-
ctwach mamy do dyspozycji 
fundusz sołecki, budżet oby-
watelski, granty, o które apli-
kujemy do lokalnych grup 
działania. Stowarzyszenia 
rozwoju wsi chętnie sięgają 
po środki unijne, ale i ocze-
kiwania mieszkańców wsi są 
bardzo wysokie – uzupełniła 
Barbara Czachura.

– Jestem pod ogromnym 
wrażeniem tego, co usłysza-
łam tutaj i  wcześniej zoba-
czyłam w  Mościsku. Atmo-
sfera podczas tej wizyty była 
genialna, mieszkańcy zinte-
growani i  pełni radości z  te-
go, co zrobili przy realizacji 
międzypokoleniowego pro-
jektu. W Mościsku wszystkie 
dzieci są nasze i  wszystkie 
babcie są nasze, integracja 
międzypokoleniowa jest da-
leko posunięta, a dzieci mo-
gą czerpać wiedzę od star-
szego pokolenia – nawiązała 
do swojej wizyty w sołectwie 
Anna Komorowska, Małżon-
ka Prezydenta RP. – Rzeczy-
wiście, polska wieś się zmie-
nia. Panie mówiły zgodnym 
chórem, że w wielu sprawach 
liderom wiejskim jest łatwiej 
działać, ale że jednocześnie 
jest trudniej, ponieważ ocze-
kiwania mieszkańców wzra-
stają. Problem przywództwa 
na wsi, zwłaszcza kobiet, jest 
szczególnie istotny. Kiedy pa-
nie mówiły o  różnych prob-
lemach, które napotykają 
w swoje działalności społecz-
nej, to wnioskowałam z  tych 
wypowiedzi, że to nie tyle 
problemy, co kolejne zadania 
do wykonania. Jestem głębo-
ko przekonana, że zarówno 
panie panelistki, jak i  panie 
zgromadzone na sali, z  tymi 

problemami sobie poradzą. 
Cierpliwość w pracy, o której 
też tutaj była mowa, a  także 
umiejętność współdziałania, 
przyciągania i  przekonywa-
nia ludzi są bardzo ważne. 
Ale to jest rola lidera. Wierzę, 
że takie działania, jakie panie 
podejmują w swoich miejsco-
wościach są bardzo potrzeb-
ne dla tworzenia społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

Na zakończenie spotka-
nia z  Panią Prezydentową 
Anną Komorowską senator 
Ireneusz Niewiarowski pod-
sumował dyskusję, z  której, 
jego zdaniem, przebijał op-
tymizm, mimo problemów 
w codziennej pracy społecz-
nej wymienianych przez pa-
nie panelistki. – Usłyszeliśmy 
piękne przykłady dobrych 
praktyk i  widzimy, jak bar-
dzo są to potrzebne działa-
nia w  środowisku wiejskim. 
Mamy świadomość, że po-
tencjał społeczny na wsi jest 
znacznie większy. Dobrze 
byłoby, gdybyśmy stworzy-
li jak najlepsze warunki dla 
rozwoju inicjatyw wiejskich 
dla wszystkich mieszkań-
ców wsi, ale szczególnie dla 
liderek wiejskich – powie-
dział. Wręczył Pierwszej Da-
mie „Paszport do wiejskiej 
Polski”, podobnie jak przed 
czterema laty Prezydento-
wi Bronisławowi Komorow-
skiemu. – Prezydent często 
z niego korzysta – podkreślił 
– i jest obecny wśród miesz-
kańców wsi. 

Grażyna Kaniewska
Fot. A. Małkowicz

Konferencja odbyła się pod 
Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego.

Panią Prezydentową Annę Komorowską na Ziemi Konińskiej przywitał 
prezes KSS senator Ireneusz Niewiarowski.

W dyskusji panelistki przedstawiły najważniejsze problemy i bariery, 
z jakimi borykają się w swojej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
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