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Z kart historii KGW ponad półtora wieku

 trzy pokolenia kobiet

 wiejskie organizacje kobiece istniały również w innych krajach

 nie jedyne organizacje kobiet działających m.in. na wsi i dla wsi



Organizacje kobiece działające na wsi i dla wsi

 Solidarność Wiejska

 Zjednoczone Koło Ziemianek / 
Stowarzyszenie Zjednoczonych 
Ziemianek

- wydziały: ekonomiczny, pedagogiczny, 
społeczny

 Samopomoc Społeczna Kobiet

 Liga Kobiet Polskich

 Katolicki Związek Polek Związek 
Niewiast Katolickich

 Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet ZPOK

 Towarzystwo Pracy Kobiet

 Towarzystwo Oszczędności Kobiet

 Związek Równouprawnienia Kobiet 
Polskich i Stowarzyszenie

 Związek Młodzieży Wiejskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”

- uniwersytety ludowe, teatry amatorskie, 
samokształcenie, działalność wychowawcza, 
kulturalno-oświatowa, agraryzm, własne organy 
prasowe: „Wici”, „Znicz”, „Społem”, „Chłopskie 
Życie Gospodarcze”



Z kart historii KGW ponad półtora wieku

 „Towarzystwo Gospodyń” (1866) – Piaseczno na Pomorzu Gdańskim

 organizacja gospodyń wiejskich w Janisławicach, woj. łódzkie (1877)

- zał. Filipina Płaskowicka koncentracja na edukacji kobiet

 wspólna nazwa: Koła Gospodyń Wiejskich (1918)

 rozkwit działalności – lata 50.-70. XX w.



KGW jako nośnik dziedzictwa społeczno-obywatelskiego

 samoorganizacja kobiet

 pionierki działalności społecznej i obywatelskiej

 oddolność i wspólnotowość  idea kooperacji i integracji lokalnej

 samorządność

 tożsamość: narodowa i lokalna (regionalizm)

 działalność kulturalna

 działalność zawodowa



KGW jako nośnik dziedzictwa społeczno-obywatelskiego

 dziedzictwo rolnicze

 kultywowanie lokalnych i narodowych tradycji: folklorystycznych i religijnych

--

 działalność oświatowa/edukacyjna i wychowawcza

 socjalna 

 zdrowotna

 oświatowo-sanitarna

 „partnerska” (parafia, OSP, GOK, świetlice wiejskie, Gmina, szkoły etc.)

 aktywizacja społeczno-kulturalna i zawodowa



KGW jako nośnik dziedzictwa społeczno-obywatelskiego

 poradniki dla gospodyń

 kursy racjonalnego żywienia

 kursy gotowania i pieczenia

 kursy higieny

 kursy hodowli drobiu

 kursy przetwórstwa

 kursy warzywnictwa

 kursy ogrodnictwa

 kursy kroju i szycia

 kursy znaczenia kobiet w życiu społ.

 organizacja wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży oraz pomoc w 
wychowaniu i kształceniu

 pokazy żywieniowe 

 zaplecze gospodarcze (organizacja 
lokalnych uroczystości, wypożyczalnie 
sprzętu)

 wycieczki





KGW jako społeczne skarbnice dziedzictwa lokalnego

LUDZIE oraz ich postawy i działania: 

 nośniki dziedzictwa, depozytariuszki, dziedziczki 

 kultywowanie tradycji/praktyk dziedzictwa niematerialnego

 przekaz międzypokoleniowy

 wymiar lokalny, regionalny, narodowy 

+ rodzinny



Zdjęcia przyśpiewek, tradycji kulinarnych, tomik poezji lub jakiś wiersz, 
haftującarazu, zdjęcie z imienin lub dnia ko, z



teatru ludowego





KGW jako społeczne skarbnice dziedzictwa lokalnego

WIEDZA o społecznej historii lokalnej

mikrohistorie, pamięć społeczno-kulturowa

miejsca kulturowe, zabytki, miejsca pamięci, legendy

 ruch społeczny i kulturalny

 biografie: znanych osób, regionalistów, zasłużonych

 lokalne artefakty



Strategie i techniki społecznej, oddolnej ochrony 
dziedzictwa

 archiwistyka społeczna, digitalizacja oddolna 

muzealnictwo społeczne

 historia publiczna (mikrohistorie, lokalne historie mówione)

 partycypacyjne badania dziedzictwa w działaniu

 odpowiedzialny społecznie i zrównoważony marketing dziedzictwa



KGW jako społeczne skarbnice dziedzictwa lokalnego

ZASOBY DZIEDZICTWA

 tematyczne inwentarze, repozytoria, archiwa, kolekcje

 siedziby i ich zawartość/własność

- strażnice, świetlice, domy kultury, biblioteki, parafie, regionalne izby tradycji i 
pamięci, szkoły, lokalne przedsiębiorstwa, firmy rodzinne

- eksponaty, dokumenty, pamiątki, memorabilia, fotografie, nagrania (audio i 
wideo), bibliografia, rękodzieło

 prywatne domy rodzinne

- pamiątki, domowe kolekcje, pamiętniki, zapiski, albumy, nagrania audio i video







Studia przypadków 
„dobre” praktyki



https://www.youtube.com/watch?v=jDJts-h6vbQ

https://www.youtube.com/watch?v=jDJts-h6vbQ


Zdjęcia wywiadów



https://targidziedzictwozapisanelokalnie.arts-fun.pl/

https://targidziedzictwozapisanelokalnie.arts-fun.pl/


https://www.facebook.com/ArchiwumSpoleczneWsiGlogoczow/

https://gospodynieglogoczow.pl/archiwum-spoleczne-wsi-glogoczow/, https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1072

https://www.facebook.com/ArchiwumSpoleczneWsiGlogoczow/
https://gospodynieglogoczow.pl/archiwum-spoleczne-wsi-glogoczow/
https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1072




Zarys dziejów Brzezowa" - KGW w Brzezowej



https://cas.org.pl/baza-
archiwow/archiwum/1128/kolo-
gospodyn-wiejskich-osieczany

https://www.facebook.com/KGWOsiecza
ny/videos/262391429192744

https://www.facebook.com/photo/?fbid
=2034210443405915&set=pcb.2034213
930072233

https://cas.org.pl/baza-archiwow/archiwum/1128/kolo-gospodyn-wiejskich-osieczany
https://www.facebook.com/KGWOsieczany/videos/262391429192744
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2034210443405915&set=pcb.2034213930072233




POKAZAĆ WYBRANE PREZ KGW ZWYCIĘSKICH + TU DAĆ SCREENY PIERWSZYCH STRON ICH PREZ



https://www.youtube.com/watch?v=wa5y1NHMsv4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=wa5y1NHMsv4&t=1s




WSZYSCY MOŻEMY BYĆ DZIŚ ARCHIWISTAMI 

I BADACZAMI NASZEGO DZIEDZICTWA ! 



Dziękuję uprzejmie za uwagę 
i zapraszam serdecznie do kontaktu!

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

joanna.dziadowiec@gmail.com

https://independentresearcher.academia.edu/JoannaDziadowiecGreganic 

http://etnostoria.com/, https://arts-fun.pl/
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Zdjęcia oraz fragmenty filmów zamieszczone w prezentacji zostały użyte za zgodą twórców oraz 
na zasadach cytatu, egzemplifikacji, omówienia i analizy studiów przypadku


