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Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania Ligi Kobiet, czyli organizacji
kobiecej będącej w dużej mierze politycznym narzędziem w rękach władz komunistycznych,
na obszarze województwa rzeszowskiego w okresie stalinizmu w Polsce. Analizie poddano
struktury organizacyjne oraz formy działania, jakie organizacja podejmowała dla zrealizowania
założeń statutowych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja podstawowych kierunków działań
Ligi Kobiet nastawionych przede wszystkim na aktywizację kobiet oraz wskazanie, że droga
do niej to walka o podjęcie pracy w zawodach przeznaczonych dla mężczyzn, a także tworzenie
nowych miejsc pracy dla podniesienia wzrostu poziomu gospodarczego kraju. To także
aktywizacja kobiet wiejskich poprzez werbowanie ich do struktur spółdzielni produkcyjnych i
państwowych gospodarstw rolnych. Całość tych działań podejmowano przy promowaniu i
rozpowszechnianiu troski o kobietę, a także poszerzaniu uprawnień socjalnych mających
zwiększyć poparcie dla rządzącej partii. Zasadnicze pytanie, jakie się pojawia, to na ile
organizacja działała w omawianym okresie na rzecz i dla dobra kobiet, a na ile realizowała
zadania wynikające z założeń ustroju socjalistycznego.
Słowa kluczowe: Liga Kobiet, aktywizacja kobiet, współzawodnictwo pracy, koła gospodyń
wiejskich, stalinizm

Summary: The article aims to present the League of Women, the organization associating
women, which in the Stalinist era in Poland generally functioned as a tool of communist regime
in the Rzeszów Voivodeship. The study analyses the structure and forms of activity undertaken
to achieve its statutory principles. The text focuses on the League’s fundamental activities
aiming to increase the number of workplaces stimulating the growth of the economy and
achieve a steady rise in the number of women active in the labour market, especially in the
fields usually associated with male workers. Moreover, the League mobilized women living in
the rural areas of the country and recruit them to the production cooperatives and state
agricultural farms. The activities were accompanied by promotion and concern for the women,
and extending social rights aiming to win their support for the ruling party. The study aims to
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discuss the role of the League in the promotion of women’s rights in the analyzed period, as
well as to question whether its activity was dictated by the principles of the communist regime.

Keywords: Women's League, women's empowerment, labour competition, rural housewives'
circles, stalinism

Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania Ligi Kobiet w województwie rzeszowskim
w latach 1948-1956, czyli w okresie kształtowania się i rozwoju polskiego stalinizmu. Liga
Kobiet była masową organizacją, która swoim zasięgiem docierać miała do wszystkich kobiet
bez względu na wykształcenie, status społeczny czy majątkowy. Była to organizacja, która
objęła teren całego kraju, włączając w swoje szeregi wcześniej istniejące ruchy kobiece
działające od XIX wieku. Organizacja powstała w sierpniu 1945 roku z początku pod nazwą
Społeczno Obywatelska Liga Kobiet. Postawiła sobie dwa cele. Pierwszym był udział w
odbudowie gospodarczej kraju, który wyniszczony wojną potrzebował rąk do pracy. Drugi
skupił się na bieżącej pomocy kobietom miejskim i wiejskim. Pomoc ta obejmowała szerokie
spektrum działania. Od tworzenia żłobków, przedszkoli, świetlic, ogródków jordanowskich,
poradni prawno-opiekuńczych, poradni zdrowia, po organizowanie kursów, szkoleń, pokazów,
podnoszenie warunków higienicznych i bytowych oraz rozwiązywanie bieżących problemów,
z jakimi zmagały się ówczesne kobiety (Klepacz 2012).

Powstanie Ligi Kobiet
Społeczno Obywatelska Liga Kobiet z Tymczasowym Zarządem Głównym, w skład
którego weszło początkowo 9 przedstawicielek stronnictw politycznych, powstała w 1945 roku.
Rok później działała w 319 powiatach (Jarosz 2009: 308). Początkowo nie miała dokładnie
sprecyzowanego kształtu działania. Powołano ją jako organizację w założeniu stojącą na straży
praw kobiet. Z czasem stała się jednym z czynników składowych budowy ustroju
socjalistycznego w Polsce.
Struktura organizacyjna SOLK obejmowała Zarząd Główny w Warszawie z
podlegającymi mu zarządami wojewódzkimi, powiatowymi oraz miejskimi. Do pomocy w
realizowaniu zadań powoływano odpowiednio koła wojewódzkie i podlegle im koła powiatowe
i miejskie (Dajnowicz 2017: 9-27). Z kolei na wsi istniejące tam Koła Gospodyń Wiejskich
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decyzją KC PZPR końcem 1946 roku podporządkowano Związkowi Samopomocy Chłopskiej
(ZSCh), dając początek tworzeniu Kół Gospodyń ZSCh (Jarosz 2009: 309-310).
W swoim założeniu SOLK była organizacją działającą dla dobra społecznego, w
szczególności na rzecz kobiet. Wymienić tutaj należy troskę o polepszenie warunków bytowych
kobiet, o zwiększenie ich praw oraz o włączanie ich w rozwój gospodarczy kraju poprzez
aktywizację zawodową. SOLK dążyła również do podnoszenia poziomu intelektualnego
kobiet, w tym kobiet wiejskich, poprzez organizowanie kursów nastawionych nie tylko na sferę
kulturalną, ale także obyczajową. Organizacja powołana została przede wszystkim ze
względów politycznych, stając się z czasem kolejnym elementem budowanego systemu
(ZWLK, sygn.1: 25-26).
Działania SOLK polegać miały na zapewnieniu kobietom pomocy zdrowotnej,
materialnej, kulturalnej, na organizowaniu dla pracujących kobiet opieki nad dziećmi w postaci
współudziału w tworzeniu i budowie żłobków, przedszkoli, świetlic, stołówek, ogródków
jordanowskich, a także na wydawaniu czasopism kobiecych oraz organizowaniu kursów
zawodowych. Dla usprawnienia działalności SOLK w 1947 roku powstał Instytut
Gospodarstwa Domowego, którego główne zadanie polegało na przedstawianiu rzeszom
gospodyń sposobów ułatwiających im prowadzenie gospodarstw domowych. Instytut ten
działał do 1951 roku. Został zastąpiony zakładami usługowymi typu magle, pralnie, zakłady
krawieckie (Hajdo 2006: 7). Do końca grudnia 1947 roku SOLK zrzeszała w całym kraju 693
tysiące kobiet w 4160 kołach (Jarosz 2009: 311-313).
Istotne zmiany w SOLK nastąpiły w związku ze zmianami politycznymi w kraju oraz
przekształceniem PPR w PZPR. 9 września 1949 roku SOLK została przekształcona w Ligę
Kobiet. Okres stalinizacji doprowadził do tego, że Liga Kobiet zaczęła zmieniać swój charakter
i stała się ściśle uzależniona od rządzącej partii. Ponadto zmieniła swoje założenia statutowe.
Wraz z ogłoszeniem nowego statutu 5 października 1949 roku, nastąpiły istotne zmiany w
stosunku do Kościoła. Był on uznawany za poważne zagrożenie dla nowego ustroju, w związku
z czym nastąpiła silna jego krytyka, a tym samym i Watykanu, co niejednokrotnie wymuszało
dokonywanie zmian w strukturach terenowych Ligi Kobiet. Zasada była jedna. Partii należało
się bezwzględne posłuszeństwo na każdej płaszczyźnie, od samej ideologii poprzez
realizowanie jej zadań i dobór odpowiednich do tego narzędzi czy środków (Jarosz 2009: 313315).
W szeregi Ligi mogły wstępować wszystkie kobiety, bez względu na wykształcenie,
zatrudnienie czy przynależność partyjną, dążono do tego, by organizacja miała charakter
masowy. Według danych Zarządu Głównego, w końcu 1950 roku liczyła ona 1 713 860
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członkiń zorganizowanych w 38 653 kołach z czego: 823 678 członkiń w 10 929 kołach w
zakładach pracy, 315 146 w 3 384 terenowych kołach miejskich, 503 044 w 21 699 kołach
Gospodyń Wiejskich, 50 749 w 2 300 kołach w Państwowych Gospodarstwach Rolnych,
wreszcie 21 443 w 341 Kołach Rodzin Wojskowych (Jarosz 2009: 320).

Organizacja Ligi Kobiet w województwie rzeszowskim
Liga Kobiet na terenie województwa rzeszowskiego nie od razu rozwinęła swoje zadania
tak, jakby życzyła sobie tego władza. Przede wszystkim dlatego, że był to, jak uzasadniano,
teren rolniczy, silnie zniszczony wojną i okupacją, charakteryzujący się dużymi wpływami
Kościoła, a także silnymi nastrojami antyradzieckimi. Ze względu na zniszczenia wojenne
wiele dróg było nieprzejezdnych bądź mocno zniszczonych, część miast jak Kolbuszowa,
Brzozów i Lesko pozbawiona było komunikacji kolejowej. W wielu rejonach autobusy
kursowały raz dziennie. W takich oto warunkach przystąpiono do przebudowy z początkiem
1949 roku Zarządów Ligi Kobiet (ZWLK, sygn.49: 1).
Wszystkie działające na terenie województwa organizacje tworzyły struktury
wojewódzkie Ligi Kobiet z siedzibą w Rzeszowie. Na jej czele stał Zjazd Wojewódzki, Zarząd
Wojewódzki, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna i
Wojewódzki Sąd Koleżeński (ZWLK, sygn.1: 16-17).
Zarząd Wojewódzki był najwyższą władzą organizacji w regionie. Jego praca opierała
się na statucie oraz wytycznych narzuconych przez Wydział Kobiecy KW PZPR i Zarząd
Główny Ligi Kobiet. Dotyczyły one tworzenia spółdzielni produkcyjnych, udziału kobiet w
radach narodowych, udziału w Powszechnym Spisie Narodowym, szkoleniach ideologicznych
czy uaktywnienia gminnych rad kobiecych ZSCh (ZWLK, sygn. 51: 15).
Do najważniejszych wydziałów działających w strukturach wojewódzkich Ligi Kobiet
należały: Wydział Opieki, Wydział Kulturalno-Oświatowy i Wydział Szkoleniowy. W
przypadku Wydziału Kulturalno-Oświatowego, podstawowy problem dotyczył tego, że
realizował on jedynie zadania narzucone odgórnie, niezwiązane ze specyfiką terenu. W
niektórych powiatach działał zresztą jedynie na papierze. (ZWLK, sygn.49: 14-15). Wydział
Szkoleniowy kładł nacisk na organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
bezrobotnych kobiet. Najpierw wyszukiwał lokale, a potem w porozumieniu z Urzędem
Zatrudnienia, przeprowadzał egzaminy kwalifikacyjne. To jakie szkolenia odbywały się na
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terenie województwa rzeszowskiego uzgadniano podczas konferencji Zarządu Głównego Ligi
Kobiet w Warszawie, w oparciu o plany i potrzeby zgłaszane z terenu (ZWLK, sygn.40: 20).
Struktura organizacyjna Ligi Kobiet na terenie powiatu przedstawiała się następująco:
Zjazd Powiatowy, Zarząd Powiatowy i Powiatowa Komisja Rewizyjna (ZWLK, sygn.1: 15).
Najwięcej zadań należało do Zarządu Powiatowego, który nadzorował lokalną działalność Ligi
Kobiet (ZWLK, sygn.1: 16), informował też Zarząd Wojewódzki o postępach, jakie czyniły
kobiety w ramach współzawodnictwa pracy, awansowania czy wykonywania powierzanych im
zadań (ZWLK, sygn.49: 5). Zarządy powiatowe działały w oparciu o sekcje – wiejskie,
aktywizacji, prelegentek, kulturalno-oświatowe czy socjalno-bytowe (ZWLK, sygn.54: 5).
Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet liczył w sumie 14 osób, liczebność zarządów
powiatowych była podobne, w zarządach miejskich zasiadało 5 osób. Nie wszędzie udało się
zorganizować zgodne z oczekiwaniami struktury. Przykładem były Lubaczów, Kolbuszowa,
Sanok i Brzozów. Zdaniem władz wynikać to miało z niskiego poziomu świadomości kobiet.
Za to dobrze struktury te funkcjonowały w Przemyślu, Tarnobrzegu, Lesku, Gorlicach i
Łańcucie. W 1949 roku Liga Kobiet w województwie zrzeszała 64 508 kobiet pracujących
zawodowo, 16 120 gospodyń domowych miast, 13 126 gospodyń domowych wsi, kobiet
pracujących w PGR-ach 163, a także 12 członkiń rodzin wojskowych. Kół zakładowych było
252, terenowych – 159, w tym przy PGR-ach 9. Wśród członkiń przeważało pochodzenie
robotnicze i chłopskie. Inteligencja stanowiła mniejszość (ZWLK, sygn.49: 2-3). Na początku
1952 roku liczba członkiń Ligi Kobiet wynosiła w województwie 85 994 (ZWLK, sygn.53: 1).
W zakładach pracy było 456 kół z liczbą 27 778 członkiń; w PGR-ach 29 kół z liczbą 575
członkiń; kół gospodyń ZSCh było 1 445 z liczbą 44 719 członkiń i 151 kół terenowych z liczbą
10 059 członkiń. Nie są to jednak dane do końca pewne, ponieważ część kół terenowych nie
prowadziła rzetelnej ewidencji (ZWLK, sygn.53: 71).
Praca Ligi Kobiet koncentrowała się szczególnie w kołach gospodyń, przy zakładach
pracy i kołach terenowych. W kołach terenowych członkinie skupiały się według miejsca
zamieszkania, pracy bądź potrzeb. Nie tylko członkinie brały udział w zebraniach (ZWLK,
sygn.1: 28). Koła realizowały zadania Ligi Kobiet wynikające z działań narzuconych przez
partię, ale także wypływające z problemów, z jakimi borykały się kobiety w poszczególnych
rejonach. Ich celem było także nawoływanie kobiet do współzawodnictwa pracy, co miało,
zgodnie z głoszonymi przez propagandę założeniami, przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
Przykładem było uznawane za sprawnie działające i skutecznie realizujące swe zadania koło w
WSK Rzeszów, które by zwiększyć aktywność zawodową kobiet zapewniało im możliwość
przejścia specjalistycznych kursów od kursu szycia po kurs pisania na maszynie, ale także
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pomoc w budowie przedszkoli i świetlic (ZWLK, sygn.49: 5-6). Z czasem działalność kół
terenowych znacząco się rozwinęła. Te, które miały opiekę ze strony zarządów powiatowych
funkcjonowały dobrze. Przykładem było koło w Strzyżowie liczące 72 członkinie, które
systematycznie zbierały się w zorganizowanej samodzielnie świetlicy. Pomagały gromadom
organizować uroczystości państwowe, akademie, organizowały kursy szycia, kroju,
recytatorskie, taneczne oraz zespoły czytelnicze (ZWLK, sygn.49: 9-10). W Przemyślu przy
Miejskim Komisariacie MO zorganizowano koło terenowe, które zajmowało się
organizowaniem zabaw i prezentów dla dzieci. Kolejne 4 koła terenowe powstały w Mielcu
(ZWLK, sygn.55: 46). W Rozwadowie koło terenowe samo zorganizowało, bez wsparcia
finansowego, kursy kroju i szycia, które odbywały się trzy razy w tygodniu (ZWLK, sygn. 56:
2).
Początkiem 1954 roku zaczęły powstawać koła blokowe, których rola zaczęła stopniowo
wzrastać, co można było zauważyć już w IV kwartale tego roku. Tematem dyskusji,
podejmowanych w ramach kół blokowych, były w szczególności sprawy dotyczące
funkcjonowania całego osiedla, a więc walki z chuligaństwem, uznawanej za nierzetelną pracy
sprzątaczek, problemów z brakiem sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, brakiem punktów
usługowych typu: pralnia, magiel, zegarmistrz, szwalnia, krawiec, potrzebami w zakresie
uruchomienia pomocy stomatologicznej dla dzieci, czy komunikacji miejskiej. (ZWLK,
sygn.54: 58-59).
Pomocne przy zakładaniu przez zarządy miejskie Ligi Kobiet kół blokowych stały się
zakłady pracy. Przykładem była WSK Rzeszów. Na zebraniach dyskutowano również o
sprawach politycznych, prawnych, jak też sprawach z góry przygotowanych przez Zarząd
Wojewódzki Ligi Kobiet (ZWLK, sygn.54: 3-4). Ich organizacja nie była jednak łatwa, bo na
przykład na 900 wysłanych zaproszeń na osiedle WSK w Rzeszowie, odpowiedziało jedynie
50 kobiet (ZWLK, sygn.54: 11). Podczas jednego ze spotkań koła blokowego nr 40 w
Rzeszowie, na które zaproszono pielęgniarkę ze Szpitala Wojewódzkiego, omawiano sprawy
dotyczące higieny i pielęgnacji niemowlaka oraz nierównego traktowania w żłobkach dzieci
kobiet aktywnych zawodowo, które zamiast trzech dziennie posiłków, otrzymywały je tylko
dwa razy. Sprawę niezwłocznie załatwiono dzięki wsparciu instruktora z Wydziału Oświaty.
Przykładem prężnie działającego koła blokowego był Mielec, gdzie liczba członkiń wynosiła
180 kobiet (ZWLK, sygn.55: 46).
Działalność kół blokowych i terenowych polegała także na organizowaniu akcji
porządkowania zieleni, dbania o poprawę warunków sanitarnych, aktywowania społeczności
do działań związanych z przeprowadzaniem zbiórek makulatury, organizowaniu współpracy
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przy skupie złomu. Wszystko to odbywało się przy pogadankach dotyczących aktualnej
sytuacji politycznej i międzynarodowej kraju oraz organizowania kolejnych obchodów Święta
8 marca (ZWLK, sygn.56: 2).
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet
Jednym z ważniejszych zadań Ligi Kobiet była walka z bezrobociem, którego rozmiary
mimo poprawy sytuacji względem okresu międzywojennego wciąż były niepokojące i
wyraźnie wyższe niż podawały źródła urzędowe. By zapobiec rozprzestrzenianiu się tego
zjawiska tworzono dla kobiet miejsca zatrudnienia w ramach spółdzielczości pracy (rolniczej,
rzemieślniczej, przemysłowej, spożywczej), a także obsadzano je na stanowiskach wcześniej
zarezerwowanych dla mężczyzn. Dążono w ten sposób do likwidacji niedoboru siły roboczej,
szczególnie w przemyśle, ale też w innych dziedzinach jak poligrafia, czy budownictwo. Celem
tych działań było zabezpieczenie wykonania zadań planu sześcioletniego. Kobiety dotychczas
zajmujące się domem, dziećmi i całym gospodarstwem, zaczynały zmieniać swoją rolę
społeczną. Uświadamiano im konsekwentnie jak ważne mają zadanie do spełnienia, jak ważna
jest praca w ich życiu i jak potężne ma to skutki dla rozwoju gospodarczego kraju. Znalezienie
zatrudnienia dla kobiet było dużym przedsięwzięciem, które wiązało się z jednej strony z
zapewnieniem pozostawionym dzieciom opieki, w sytuacji, kiedy matka podejmowała pracę,
jak również zapewnieniem kobietom całego szeregu szkoleń przygotowujących do
wykonywanej pracy na danym stanowisku. To wszystko nie było łatwe. Z jednej strony
mężczyźni stawiali silny opór w kwestiach podejmowania przez żony pracy, z drugiej sami
kierownicy danego zakładu (wyróżnić tu należy przemysł stoczniowy, rybołówstwo, kopalnie
węgla kamiennego, hutnictwo), sprzeciwiali się zatrudnianiu kobiet zasłaniając się względami
bezpieczeństwa, słabej odporności fizycznej czy psychicznej kobiet (Jarosz 2009: 322-323).
Do walki z bezrobociem oraz aktywizacji zawodowej kobiet powołane zostały sekcje
aktywizacji zawodowej działające przy Zarządzie Powiatowym Ligi Kobiet. Sekcje te
współpracowały z Referatem Zatrudnienia, a także z radami kobiecymi tworzonymi w
zakładach pracy (ZWLK, sygn.53: 60-62).
By ułatwić zatrudnianie kobiet Wydział Szkoleniowy współpracował z Odziałem
Związku Spółdzielni Pracy. W ramach wspólnych działań z pomocą Ligi Kobiet zaczęto
organizować w regionie egzaminy kwalifikacyjne dla bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych
w Urzędzie Zatrudnienia, promujące rozwój krawiectwa. W ten sposób 106 kobiet uzyskało
dostęp do zawodu. Ponadto Wydział Szkoleniowy zajmował się organizowaniem kursów
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konfekcyjnych, szczególnie w Jarosławiu, Sanoku, Przemyślu, co pozwalało na tworzenie
nowych miejsc pracy, a tym samym zwiększanie zatrudnienia kobiet w spółdzielniach pracy.
Współpraca ze spółdzielniami nie zawsze układała się pomyślnie. Zdarzały się sytuacje, że
związki spółdzielni pracy nie dostarczały podstawowych akcesoriów do nauki szycia na
maszynie, a nawet zatrudniały kobiety, niebędące członkiniami Ligi Kobiet (ZWLK, sygn.49:
15-22). Nie wszystkie kobiety podjęły pracę mimo zorganizowanych kursów, a niektóre z
zawodów nie zostały w ogóle „uaktywnione”, jak na przykład zawód konduktorki i dyżurnej
ruchu PKP (ZWLK, sygn.53: 3-7).
Liga Kobiet pod kierunkiem Wydziału Kobiecego współpracowała z wydziałami
zatrudnienia, komisjami planowania gospodarczego, wydziałami oświaty i zdrowia. W ten
sposób coraz więcej kobiet zamieniało rolę matki i żony na pozycję kobiety, która stawać się
miała tak ważną dla systemu przodowniczką pracy. Przykładem była Stalowa Wola i udział
kobiet we współzawodnictwie pracy, który w sposób znaczący przyczynił się do zwiększenia
norm czasu pracy. Praca wykonywana była często kosztem zdrowia i zaniedbywania rodziny.
Współzawodnictwo powodowało również, że kobiety konkurowały ze sobą, podnosiły
kwalifikacje i awansowały na kierownicze stanowiska. Inaczej wyglądała sytuacja zatrudniania
kobiet w sektorze budowlanym. Opór mężczyzn był na tyle duży, że jedyną pracę, jaką
wykonywały w tym zawodzie była początkowa praca w charakterze pomocy bądź sprzątaczki,
mimo posiadanych odpowiednich kwalifikacji. Było to dla nich na tyle nieatrakcyjne zajęcie,
że niejednokrotnie nie wytrzymywały upokorzenia i same rezygnowały z zatrudnienia.
Dodatkowo pozbawione były opieki socjalnej, mimo że zakłady posiadały odpowiednie
fundusze na jej zorganizowanie (ZWLK, sygn.53: 3-7).
Przełomem było wydanie 6 marca 1950 roku przez KC PZPR uchwały dotyczącej
zatrudniania kobiet w gospodarce narodowej oraz 21 lipca 1950 roku ustawy o planie 6 letnim.
Z tą chwilą zaczęto przesuwać kobiety na stanowiska zarezerwowane wcześniej dla mężczyzn,
a Liga Kobiet miała kontrolować, czy przepisy nowej ustawy są przestrzegane. Wspólnie z
Samodzielnym Oddziałem Zatrudnienia przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej opracowała
plany kontroli. Takich kontroli zleconych przez Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet zarządom
powiatowym i miejskim przeprowadzono od października do grudnia 1952 roku 65.
Obejmowały one także zbadanie możliwości zwiększania zatrudnienia w danym zakładzie
doprowadzając do zatrudnienia w województwie w samym tylko 1952 roku 2755 kobiet.
Kobiety coraz częściej zdobywały też pracę w budownictwie. Przykładem była Stalowa Wola,
gdzie zatrudnienie znalazło 480 kobiet, w Sarzynie 140 kobiet, a w Krajowicach 185 (ZWLK,
sygn.53: 58-60).
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Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet we współpracy z Oddziałem Zatrudnienia przy WRN-ie
przesyłał powiatowym zarządom Ligi Kobiet, wszelkie informacje dotyczące zatrudnienia
kobiet, zwłaszcza pod kątem wolnych miejsc pracy. By organizacyjnie działalność tę usprawnić
powstały ośrodki informacyjne dla kobiet bezrobotnych, które kierowały kobiety do pracy,
zwłaszcza w nowych zawodach. Wymienić tu należy na przykład Radymno, Jarosław, Krosno.
Nie brakowało tez rozmów indywidualnych przeprowadzanych przez członkinie sekcji z
gospodyniami domowymi. Dzięki nim udało się na przykład zwerbować do pracy w Zakładach
Lniarskich w Krośnie 38 kobiet.
W werbowaniu kobiet do pracy pomagały sekcjom aktywizacji zawodowej, rady kobiece
w zakładach pracy, które organizowały odpowiednio do wykonywanego zawodu, szkolenia
(ZWLK, sygn.53: 35-37). Dzięki tym szkoleniom niektóre kobiety z województwa
rzeszowskiego awansowały na kierownicze stanowiska – w 1953 roku dotyczyło to 54 kobiet.
Rady kobiece pomagały sekcjom nie tylko w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
ale również mobilizowały do tak ważnego w budowanym systemie współzawodnictwa pracy.
Przykładem były kobiety z Wytwórni Win Pomona, które wyrobiły 200 proc norm czasu pracy
(ZWLK, sygn.53: 61). Kolejny przykład to Huta Szkła i Zakłady Lniarskie w Krośnie, gdzie na
750 pracujących na równi z mężczyznami kobiet normy przekroczono o 214 proc. Z kolei w
Fabryce Wózków i Rowerów Dziecięcych w Rzeszowie kobiety przekroczyły normy pracy o
216 proc (ZWLK, sygn.53: 62-63).
Refleksja przyszła dopiero wraz z rozpoczętym w kraju procesem destalinizacji i
zmianami na najwyższych szczeblach partii. W dniach 11-13 lipca 1956 roku odbył się II
Krajowy Zjazd Ligi Kobiet. Ówczesna przewodnicząca Zarządu Głównego Alicja Musiałowa
przyznała, że program realizowany przez Ligę Kobiet w okresie stalinizmu kładł owszem
nacisk na zatrudnianie kobiet w każdej sferze życia gospodarczego, czego wymagała władza,
ale nie patrzył na to, że pewne zawody były dla kobiet nieprzystosowane. Liczyła się
gospodarka, jej wzrost, a sytuacja kobiet była spychana na plan dalszy (Jarosz 2009: 327). Pod
wpływem tego zjazdu Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet w Rzeszowie 21 listopada 1956 roku
zorganizował konferencję Aktywu Wojewódzkiego Ligi Kobiet, na której omówiono
problematykę bezrobocia, które mimo szerokiej aktywizacji kobiet nadal stanowiło problem,
związany w głównej mierze z rolniczym charakterem województwa i niewielką liczbą
zakładów przemysłowych. Sytuacja ta powodowała, że rąk do pracy było więcej niż
stwarzanych możliwości zatrudnienia, co uwidaczniało się szczególnie w takich miastach jak
Przemyśl, Rzeszów, Jasło czy Sanok (ZWLK, sygn.57: 27-28).
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By poprawić sytuację Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet wraz z przewodniczącymi
zarządów powiatowych przystąpił do organizowania samopomocowych zespołów usługowych.
Na terenie Rzeszowa powstał Zespół krawiecki fartuchów ochronnych dla pracowników WSK
Rzeszów, Zespół trykatorski, zatrudniający 6 kobiet do pisania na maszynie i Zespół robienia
kilimów z odpadków materii. Powstała także stołówka Ligi Kobiet. W Przemyślu działały
Zespół robienia torebek i szycia galanterii dziecięcej, Zespół robienia chodników i pantofli.
Najwięcej na terenie województwa zorganizowano zespołów krawieckich, szczególnie na
terenie Jarosławia, Jasła i Mielca (ZWLK, sygn.57: 27-28).
Aktywność Ligi na terenie wsi
Inaczej przedstawiała się aktywizacja kobiet na wsi. Kobiety wiejskie w ramach planu
sześcioletniego zachęcano do zakładania spółdzielni produkcyjnych w miejsce istniejących
gospodarstw indywidualnych. Tak zwana kolektywizacja rolnictwa, która polegała na
przekształcaniu prywatnych gospodarstw rolnych w spółdzielnie rolnicze, stanowiła niezwykle
ważną kwestię polityczną i jeden z fundamentów systemu stalinowskiego. Przekształcanie to
odbywało się w drodze przymusu nałożonego przez partie komunistyczną, połączonego z
zastosowaniem odpowiednich środków w postaci np. obowiązkowych dostaw żywności czy
nacisku podatkowego. Równocześnie samodzielne wcześniej warsztaty rzemieślnicze łączono
w spółdzielnie produkcyjne (Jarosz 2009:315).
Działaczki Ligi Kobiet oraz Związku Samopomocy Chłopskiej jeżdżąc po wsiach i
organizując pogadanki przekonywały kobiety, że praca w ramach spółdzielni produkcyjnych
stwarza dla nich o wiele większe możliwości niż prowadzenie gospodarstw indywidualnych.
Zapewniać miała kobiecie łatwiejsze życie i zaoszczędzenie czasu, który może wykorzystać na
odpoczynek i rodzinę. Przy spółdzielniach produkcyjnych zaczęto bowiem tworzyć żłobki,
przedszkola, a nawet pralnie, których intensywność zakładania wzrastała w miesiącach prac
sezonowych (Hajdo 2006: 55-72).
Zadaniem przodownic społecznych było zdobycie jak największego aktywu wiejskiego.
Nie było to łatwe zadanie, gdyż mieszkańcy województwa rzeszowskiego byli w zdecydowanej
większości niechętni kolektywizacji. Teren był, zdaniem władz, zacofany gospodarczo oraz
kulturalnie, a na dodatek z silnymi wpływami Kościoła, który w wielu rejonach doprowadził
do rozpadu kół gospodyń ZSCh; do tego panował analfabetyzm. Czynniki te utrudniały
werbowanie kobiet do pracy. Mimo to Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet dokonał 465 odpraw z
przodownicami społecznymi w miastach powiatowych nawołując kobiety wiejskie do
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współzawodnictwa i włączania je do grup hodowców bydła i trzody chlewnej. Dla wielu kobiet
wiejskich Liga Kobiet w ciągu roku zorganizowała 56 kursów nauki pisania i czytania (ZWLK,
sygn.49: 15-19).
Liga Kobiet nawoływała mieszkanki wsi do udziału w akcji żniwno-omłotowej. Dzięki
tym działaniom i pracy kobiet, która odbywała się nieraz w porze nocnej, plony miały być
zbierane, według sprawozdań, w odpowiednim czasie, a sam skup zboża w 90 proc przebiegał
sprawnie i uroczyście, w asyście orkiestry i odświętnych strojów, w jakie przebierały się
członkinie kół gospodyń wiejskich (ZWLK, sygn.51: 28-29). Przykładem był Lubaczów i
działająca przy Powiatowym Zarządzie Ligi Kobiet Stefania Jodłowska, która organizując
spotkania dla kobiet, zmobilizowała do pracy przy żniwach 343 kobiety. W Siarach zaś w
powiecie gorlickim 40 kobiet włącznie z żoną dyrektora majątku wzięło udział w pracy przy
żniwach. Pomocne były sekcje aktywizacji zawodowej, które dokonując kontroli warunków
bytowych, jakie panowały w PGR-ach, przyczynić się miały do poprawy warunków
sanitarnych, poprzez zapewnienie pracującym kobietom dostępu do środków czystości,
środków chemicznych, naczyń kuchennych, ręczników i prześcieradeł (ZWLK, sygn.53: 3132).
W celu zacieśnienia współpracy między miastem a wsią przy Zarządzie Wojewódzkim
oraz zarządach powiatowych Ligi Kobiet, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego opracowało
plany pracy dla Sekcji Łączności Miasta z Wsią. Działały dwie sekcje: wiejska i aktywizacji
zawodowej. W skład tych sekcji weszło 300 aktywistek z różnych działających w
województwie zakładów pracy. Miały one odciążać w pracy i pomagać gminnym radom
kobiecym i kołom gospodyń ZSCh. Członkinie sekcji, szczególnie w Jarosławiu, Sanoku,
Brzozowie, Gorlicach, Łańcucie, były przeszkalane do pracy wśród kobiet wiejskich,
zwłaszcza w zakresie kontraktacji oraz skupu zboża i mleka (ZWLK, sygn.53: 62). Sekcje
wiejskie werbowały kobiety do pracy organizując pogadanki w kołach terenowych i kołach
gospodyń ZSCh. Ponadto współdziałały z Wydziałem Zdrowia wysyłając do Błażowej czy
Siedlisk lekarzy i pielęgniarki (ZWLK, sygn.53: 52-60).
Liga Kobiet dużo uwagi poświęcała gospodyniom wiejskim. Pomagała w organizowaniu
dla nich szkoleń, które wyposażyć je miały w umiejętności lepszego prowadzenia gospodarstwa
domowego, ale także pomagać w podniesieniu poziomu społecznego i kulturalnego mieszkanek
wsi. Według źródeł z 1953 roku na terenie województwa rzeszowskiego działało 1434 kół
gospodyń ZSCh, liczących 44 405 członkiń. Przykładem dobrze działającego koła było to w
Oleszycach, które z własnych środków pokryło koszty remontu świetlicy, dokonując zakupu
potrzebnego sprzętu. Koła gospodyń ZSCh obsługiwane były przez gminne rady kobiece,
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których na terenie województwa było 158. Dodatkowo rady kobiece pomagały w mobilizacji
kobiet wiejskich do zadań i obowiązków, jakie stawiała władza. Rady tworzone były także w
spółdzielniach produkcyjnych. Na 188 działających spółdzielni, rad kobiecych było 104
(ZWLK, sygn.53: 55). Działalność rad była na tyle znacząca, że ich członkinie zostawały
przewodniczącymi spółdzielni. Na całym obszarze województwa w 1957 roku było ich 13, z
czego w powiecie przemyskim aż 5 (ZWLK, sygn.57: 3).
W PGR-ach zarządy powiatowe Ligi Kobiet utworzyły trzy rady kobiece tj. w Birczy,
Nehrybce i Huwnikach. Tam gdzie nie tworzono rad działały koła Ligi Kobiet. Podobnie
wyglądała sytuacjach w innych powiatach, jak Lubaczów, Krosno, Sanok. W Ustrzykach
Górnych rady kobiece powstały we wszystkich PGR-ach (ZWLK, sygn.57: 3). Koła gospodyń
ZSCh prowadziły szereg kursów, poruszały kwestie kulturalno-oświatowe (ZWLK, sygn.56:
24). By zwiększyć liczbę kobiet chętnych do pracy przewodniczący Zarządu Powiatowego Ligi
Kobiet w Rzeszowie i prezes ZSCh odbyli 30 października 1953 roku wspólną naradę, która
zaowocowała włączeniem się członkiń Ligi w tworzenie zlotów powiatowych i gminnych
(ZWLK, sygn.54: 54-55).
Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet w Rzeszowie we współpracy z Zarządem Powiatowym
ZSCh zorganizował 12 września 1955 roku Zjazd Przodujących Kobiet, który w myśl uchwał
II Plenum KC PZPR miał dokonywać wymiany doświadczeń pomiędzy kobietami ze
spółdzielni i wzywać je do współzawodnictwa. Doszło do niego na przykład między kobietami
z gromady Racławówka oraz mieszkankami gromady Budziwój, gdzie przedterminowo
dokonano wykopków ziemniaków i przeprowadzono akcje siewną. Kolejnym przykładem były
kobiety z Koła Gospodyń ze Słociny, które zasiały pszenicę ozimą systemem krzyżowym przed
upływem terminu (ZWLK, sygn.55: 23).
Jedną z form działań na rzecz podniesienia produkcji rolnej było przystępowanie przez
kobiety wiejskie do konkursów hodowlanych oraz prowadzenie akcji hodowlanej w celu
zwiększenia pogłowia zwierząt domowych. W tym celu Zarząd Ligi Kobiet współpracował z
ZSCh. Sekcje wiejskie sporządzały plany konkursowe, organizowały konkursy hodowlane,
jeżdżąc po domach i zachęcając kobiety do brania w nich udziału (ZWLK, sygn.55: 3-4). 29
grudnia 1956 roku odbył się z udziałem 215 kobiet, Wojewódzki Zlot przodujących kobiet,
zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki ZSCh i Ligę Kobiet. 16 uczestniczek konkursu
hodowlanego otrzymało nagrody oraz książki "Poradnik Gospodyni Wiejskiej", jak również
pochwały za podnoszenie poziomu gospodarki rolnej (ZWLK, sygn.56: 26). Liga Kobiet
mobilizowała kobiety wiejskie także do innych działań takich jak szczególnie ważna
politycznie akcja poszukiwania stonki ziemniaczanej (ZWLK, sygn.56: 8).
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Działania propagandowe
Liga Kobiet włączała się aktywnie w działalność propagandową. W zakresie
zorganizowania obchodów Dnia Kobiet poza istniejącymi już wcześniej sekcjami propagandy
początkiem roku 1956 powołano na szczeblu wojewódzkim i powiatowym komitety, których
zadanie polegało na przygotowywaniu uroczystości. W oparciu o radiowęzeł, broszury,
plakaty, fotogazetki z wytycznymi docierano do kół blokowych, kół gospodyń, PGR-ów,
spółdzielni produkcyjnych. Opracowywano plany uroczystości, wieczorne spotkania i
akademie. Kobietom składano życzenia, wręczano kwiaty, prezenty. Pod pretekstem święta i
zainteresowania problemami kobiet, Liga wykorzystując sytuację, że w jednym powiecie
potrafiło się zgromadzić nawet 1000 kobiet, nakłaniała uczestniczki do składania deklaracji
poparcia dla partii budującej ustrój oparty na „silnych fundamentach socjalizmu” (ZWLK,
sygn.57: 2-3). Wiele aktywistek samodzielnie zgłaszało się do zarządów powiatowych Ligi
prosząc o wytyczne dotyczące organizowania obchodów międzynarodowego święta kobiet.
Przykładem były członkinie Ligi Kobiet z Ropczyc, Tyczyna i Leżajska (ZWLK, sygn.56: 8).
Władza

komunistyczna

dużą

wagę

przywiązywała

także

do

obchodów

Międzynarodowego Dnia Dziecka. Z tej okazji podejmowano szereg inicjatyw skierowanych
w stronę dzieci takich jak: dekorowanie sklepów, zaopatrywanie je w artykuły dla dzieci,
rozwieszanie plakatów informujących o święcie. W kinach wyświetlano filmy, organizowano
wycieczki, przyjęcia. W plenerze odbywały się występy dzieci z przedszkoli, a w szkołach
uroczyste apele. W samych tylko wycieczkach w Przeworsku wzięło udział 2500 dzieci
(ZWLK, sygn.56: 10). Zarządy powiatowe Ligi Kobiet organizowały uroczyste marsze dzieci
ulicami miast. Średnio na terenie jednego powiatu potrafiły one zgromadzić nawet do 500
dzieci (ZWLK, sygn.57: 13). Pomocne w organizowaniu MDD były sekcje socjalno-bytowe,
które wraz z komitetami rodzicielskimi zaopatrywały dzieci w artykuły dziecięce.
Należy też wspomnieć o włączeniu się Ligi Kobiet w propagandową akcję uświadamiania
kobiet w okresie wprowadzenia niekorzystnej dla obywateli reformy pieniężnej, gdy mimo
oczywistego ograbienia obywateli przez władze, przodownice społeczne podczas pogadanek
tłumaczyły główne założenia i rzekome korzyści płynące z reformy (ZWLK, sygn.51: 8). Liga
organizowała także akcje noworoczne. W związku z powszechnie kultywowaną przyjaźnią
polsko-radziecką uczestniczyła w rozprowadzaniu biletów do kina na filmy radzieckie, brała
udział w Święcie Żołnierza. Na rocznice bitwy pod Lenino, członkinie Ligi Kobiet przystrajały
groby żołnierzy radzieckich. Z drugiej strony w miastach takich jak Rzeszów, Przemyśl, Łańcut
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urządzano akademie z okazji rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej.
Ponadto Liga Kobiet włączyła się w Narodowy Spis Powszechny, urządzając 90 pogadanek na
ten temat w kołach Ligi Kobiet, ZSCh, kołach terenowych i PGR-ach. Organizowała także
akademie z okazji tak ważnych dla propagandy kolejnych rocznic Wielkiej Rocznicy
Październikowej (ZWLK, sygn.51: 8-9).
Aktywność Ligi Kobiet na rzecz rozwoju kultury
Działalność aktywistek Ligi Kobiet przyczyniać się miała również do rozwoju kultury,
przede wszystkim dzięki tworzeniu świetlic. Stały się one nie tylko kolejnym sposobem na
indoktrynację, ale także miejscem organizowania wieczorów poetyckich, nauki języka
polskiego, języka rosyjskiego, rozkwitu czytelnictwa. Miejscem, na obszarze którego tworzyły
się zespoły artystyczne i szerzyły prace edukacyjne na rzecz kobiet. Przykładem dobrze
prosperujących świetlic były te tworzone w Jarosławiu, Dębicy, Lesku czy Tarnobrzegu
(ZWLK, sygn.53: 66).
W świetlicach na polecenie Zarządu Głównego Ligi Kobiet zakładano także poradnie
prawno-społeczne. Pierwsza powstała w Rzeszowie i w samym tylko 1953 roku udzieliła 12
porad z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego i karnego. Dla zgłaszających się kobiet do
najważniejszych problemów należały te związane z chorobą alkoholową męża i niepłaceniem
alimentów. Pomoc świadczona była nie tylko na miejscu w poradni, ale także wiele spraw
kobiet wymagało interwencji w urzędzie. Celem Ligi Kobiet stało się stworzenie w powiatach
jak największej liczby poradni (ZWLK, sygn.53: 28-29). Kolejne powstały w Mielcu, Krośnie,
Tarnobrzegu i Lubaczowie. W Rzeszowie pracowały dwa razy w tygodniu, zatrudniając do
pomocy adwokatów, sędziów, lekarzy i pedagogów (ZWLK, sygn.54: 61). W propagowanie
możliwości korzystania z poradni zaangażowano lokalną prasę, która udzielała informacji,
kiedy, w jakim mieście i gdzie można skorzystać z pomocy. Kolejne poradnie utworzono w
1956 roku w Sanoku, Krośnie, Jarosławiu, Tarnobrzegu, Dębicy i Jarosławiu (ZWLK, sygn.56:
13).
Działania Ligi Kobiet na rzecz rodziny
Liga Kobiet skupiała się także na działaniach polegających na zaspokajaniu codziennych
potrzeb rodziny. W tym celu Wydział Opieki przyczynił się do utworzenia izb dworcowych,
które zajmowały się opieką nad dzieckiem w podróży. Izby te organizowały pogawędki
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dotyczące pielęgnacji noworodka, a także żywienia i dbania o czystość. Sam Wydział wspierał
budowę żłobków, świetlic dla dzieci oraz burs dla dzieci szkolnych, a współpracując z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci pomagał organizować zabawy noworoczne. Ponadto
przyczynił się do przekazania 100 litrów beczek tranu dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, a
także do utworzenia 450 dziecińców. Przy Wydziale Opieki działała Sekcja Opieki nad Matką
i Dzieckiem, która w znaczącym stopniu wpłynęła na zorganizowanie Stacji Opieki nad Matką
i Dzieckiem. Ponadto Wydział opracował 9 kursów dla matek oraz czuwał nad sprawnym
przeprowadzaniem akcji przeciwgruźliczej, co miało zapobiegać wysokiej śmiertelności wśród
niemowląt (ZWLK, sygn.49: 12-14).
W związku z werbowaniem kobiet do pracy, ważną kwestią było zapewnienie dzieciom
pracujących matek należytej opieki. Rolę tę Liga Kobiet powierzyła tworzącym się z jej
poparciem żłobkom, przedszkolom i dziecińcom. Ważne zadanie pełniły także podsekcje
socjalno-opiekuńcze, które podkreślały, że pierwszeństwo przy zakwalifikowywaniu dzieci do
tych placówek należało się kobietom pracującym. Praktyka jednak bywała różna. Jeżeli chodzi
o warunki bytowe dzieci, higienę czy żywienie, to przeprowadzone kontrole, nie wykazywały
większych uchybień. Na pochwałę zasługiwać miało, zdaniem wizytujących, przedszkole nr 2
w Łańcucie (ZWLK, sygn.53: 37-38).
W III kwartale 1956 roku powołano w Rzeszowie przy Zarządzie Wojewódzkim Ligi
Kobiet i w powiatach, Wojewódzką Komisję do Spraw Wychowania i Zdrowia Dziecka.
Komisja ta realizowała zadawania Krajowej Narady Matek dotyczące tworzenia szkół matek.
Szkoły takie powstały w Jarosławiu, Ustrzykach, Gorlicach, Przemyślu, Lubaczowie i
Brzozowie. Dzięki działalności Komisji uświadamiano kobiety, jak ważną kwestią jest dbałość
o higienę osobistą, i że edukacja w tej materii powinna odbywać się już we wczesnych latach
nauczania początkowego (ZWLK, sygn.56: 21).

Walka Ligi Kobiet z problemem alkoholizmu
Znaczącym problemem społecznym pozostawał w omawianym okresie alkoholizm. Liga
Kobiet zaangażowała się w jego zwalczanie. W tym celu, na terenie województwa, a więc w
kołach terenowych, w gromadach, w zakładach pracy, przeprowadzono szereg pogadanek
poświęconych temu problemowi. Koła terenowe nie tylko organizowały bezalkoholowe
zabawy, ale także przeprowadzały kontrole sklepów, w których sprzedaż alkoholu była
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zakazana w określone dni. Walcząc z problemem alkoholizmu, uświadamiano kobiety, by nie
tkwiły w destrukcyjnych małżeństwach, tylko walczyły o swoje prawo do godnego życia, a tym
samym podejmowały również walkę o alimenty (ZWLK, sygn.53: 39).

Podsumowanie
Obraz kobiety, jaki wyłaniał się z działalności i propagandy Ligi Kobiet w okresie
stalinizmu kreował kobietę jako działaczkę na rzecz odbudowy gospodarczej kraju i działaczkę
społeczną. Rola matki i żony odsuwana była na plan dalszy. Komuniści dążąc do pozyskania
jak największej liczby kobiet i do podporządkowania sobie życia społeczno-politycznego
stosowali nie tylko akcje propagandowe, ale także manipulację. Dla osiągnięcia celu szereg
działań podjętych zostało nieszczerze. Wykorzystując niską świadomość polityczną i społeczną
kobiet włączali je w budowę nowego ustroju. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 1956.
Rosnące niezadowolenie społeczeństwa, w tym członkiń Ligi Kobiet, które otwarcie zaczęły
mówić o potrzebie realizacji prawdziwych potrzeb kobiet, spowodowało, że doszło do zmian
na szczytach władzy. Rozpoczął się proces destalinizacji. W tym roku nastąpiła też zmiana
charakteru działalności Ligi Kobiet. W dużej części zatraciła swój ściśle polityczny charakter i
zaczęła w znacznie większym stopniu działać na rzecz i dla dobra kobiet.
Działania Ligi Kobiet podjęte na terenie województwa rzeszowskiego nie odbiegały od
zadań, jakie partia komunistyczna narzucała poszczególnym województwom w skali całego
kraju. Liga Kobiet, która z założenia miała wspierać kobiety w rzeczywistości realizowała
założenia i cele polityczno-partyjne. Wynikało to chociażby z faktu, że wyższe stanowiska w
zarządach terenowych organizacji, obejmowały kobiety, zagorzałe komunistki, dla których
najważniejszą kwestią było wykonywanie zadań z góry narzuconych przez PZPR. Dotyczyło
to w głównej mierze zwiększenia rozwoju gospodarczego regionu, produkcji, a przede
wszystkim doprowadzenia do likwidacji własności prywatnej. W wielu miejscowościach
regionu działania Ligi Kobiet prowadzone były nieudolnie. Brakowało koordynacji w
podejmowanych działaniach.
Liga Kobiet dążyła do szerokiego promowania nowego ustroju wśród kobiet. Pod
przykrywką troski i opieki nad kobietą organizowała w regionie obchody świąt ustanowionych
przez partię komunistyczną, które miały szerzyć socjalizm i oddanie partii rządzącej. Ponadto
kobiety wykorzystywano do realizacji zadań planu sześcioletniego. Zatrudniane w zawodach
zarezerwowanych dla mężczyzn pracowały ponad swoje siły fizyczne, zaniedbując w sposób
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znaczący zdrowie. Rzeczywiste problemy kobiet pozostawały na planie dalszym lub nie były
podejmowane w ogóle.
Nie oznacza to jednak, że nie było na terenie województwa pozytywnych aspektów
działalności Ligi Kobiet. Poprzez tworzenie struktur terenowych organizacji Liga Kobiet
wpływała na wzrost poziomu życia kulturalnego i oświatowego, przyczyniając się w znacznym
stopniu do likwidacji panującego w regionie analfabetyzm. Doprowadziła do wielu zmian w
życiu społecznym. Przyczyniła się do podniesienia poziomu sanitarnego poprzez propagowanie
dbania o własne zdrowie i higienę osobistą. Miało to swoje odzwierciedlanie w
organizowanych przez Ligę Kobiet licznych pogadankach dotyczących modeli żywieniowych
rozwijanych w kontekście ekonomicznym oraz masowych kursów ułatwiających prowadzenie
gospodarstw domowych, poprzez które kobiety zdobywały nowe umiejętności. Znacząca liczba
matek w regionie otrzymała pomoc w planowaniu świadomego macierzyństwa, poradnictwa w
zakresie opieki nad dzieckiem oraz pomocy w zapewnieniu tej opieki. Odbywało się to poprzez
popularyzowanie i rozwijanie sieci szkół matek, żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic,
ogródków jordanowskich, klubów sportowych i innych tworzących się przy osiedlowych
blokach. Dzięki jej działalności powstało wiele komórek organizacyjnych w postaci zakładów
usługowych i gospodarczych. Liga kobiet na terenie województwa podkarpackiego była zatem
organizacją, która przynajmniej w pewnym stopniu, mimo całego balastu politycznego z jej
działalnością związanego, wpłynęła na poprawę sytuacji życiowej kobiet oraz przyspieszyła
niektóre z zachodzących w regionie procesów społecznych.
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