
* Marta Sa yga – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Adres do korespondencji: ul. urawia 4, 00-503 Warszawa; e-mail: marsalyga@wp.pl.

Przedsi biorczo  indywidualna, rodzinna, lokalna.
Inicjatywa gospodarcza na pocz tku XXI wieku 

w gminie Nowy Targ

Marta Sa yga*

 
W pracy przeprowadzono antropologiczn  analiz  inicjatyw gospodarczych w gminie Nowy 
Targ na Podhalu. Przedstawione zosta o pod o e kulturowe, w którym szczególn  funkcj  pe -
ni  rodzina i rodzinne gospodarstwo. Omówiono opozycje takie jak: dom– wiat zewn trzny/
pa stwo, praca–robota, praca–dorabianie, a tak e wieloletni  tradycj  emigracji zarobko-
wej. Zosta  tak e poruszony aspekt mitu górala jako ród a wspó czesnej przedsi biorczo ci 
lokalnej. Zaproponowano przyj cie szerokiej perspektywy analizy przedsi biorstwa, zawiera-
j cej opis uwarunkowa  rodzinnych jednostki. Istotnym czynnikiem wspó czesnej, góralskiej 
przedsi biorczo ci staje si  u ycie Internetu. Popularyzacja tego medium nie tylko otworzy a 
przed mieszka cami Podhala nowe mo liwo ci ekonomiczne, ale tak e pokaza a szereg ró nic 
spo ecznych. Najwa niejsze z nich, warunkuj ce kszta t osobistej przedsi biorczo ci, to p e  
kulturowa, wiek i wykszta cenie. 
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Personal, family, local entrepreneurship. 
Economic initiative at the beginning of XXIth century at Nowy Targ Commune

This paper shows an anthropological analysis of economic initiatives at Nowy Targ Commune 
in Podhale. Firstly, cultural background is described, in which family and family farm have 
a crucial meaning. Furthermore, such oppositions as: home–external world/state, intellectual 
work-manual labor, to work–to moonlight, and also long-term tradition of labour migration 
are discussed. This article proposes a wide perspective of business’ analysis, containing family 
causation of an individual. The Internet becomes an essential aspect of present, highlanders’ 
entrepreneurship. Popularization of this new medium not only brought new economic possi-
bilities for Podhale dwellers, but also highlighted many social differences. The most important 
ones, shaping personal entrepreneurship, are gender, age and received education. 
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1. Wst p

Celem pracy by o prze ledzenie czynni-
ków nadaj cych kszta t ludzkim pomys om 
na zarabianie. Najcz ciej takie uwarunko-
wania wpisywa y si  w szersz  perspektyw  
prawid owo ci spo ecznych. Kategoriami 
o wielkim wp ywie na osobiste zaintereso-
wania ekonomiczne okaza y si  w szcze-
gólno ci wykszta cenie, p e  kulturowa 
i wiek. Jednocze nie ka dy z tych elemen-
tów pozostawa  w relacji z lokalnym kon-
tekstem góralskiej gminy i dziedzictwem 
góralskiej tradycji. Badania zosta y prze-
prowadzone we wsiach gminy Nowy Targ, 
w powiecie nowotarskim w województwie 
ma opolskim, gdzie mieszkaj  oko o 22 
tysi ce osób. Osoby uczestnicz ce w bada-
niu by y w ró nym wieku (od 85 do 25 lat), 
mia y ró n  sytuacj  ekonomiczn  b d  
rodzinn , jednak wszyscy mieszkali i wywo-
dzili si  z okolic Nowego Targu. Ten teren 
badawczy by  dla mnie szczególnie intere-
suj cy ze wzgl du na silne poczucie grupo-
wej to samo ci mieszka ców i mieszkanek 
Podhala. Jednocze nie, górale i góralki s  
od lat opisywani jako ludzie kszta tuj cy 
swoj  to samo  wokó  pracy i samodziel-
no ci finansowej. Warto tak e zaznaczy , e 
to w a nie fizyczna praca jest tutaj s owem 
kluczowym: „przedsi biorczo ” to okre le-
nie, które jest u ywane opisowo, lecz poj -
cie jako takie nie przenikn o do j zyka 
potocznego. Mimo tego moi rozmówcy 
i rozmówczynie spe niaj  postulat Josepha 
Schumpetera: nie dostarczaj  zupe nie 
nowych rozwi za , ale rozwijaj  dost pne 
wzorce (Schumpeter, 1960). 

W artykule chc  zaproponowa  antro-
pologiczn  perspektyw  w analizowaniu 
sytuacji ekonomicznej polskiej wsi. B d  
odwo ywa  si  do literatury etnograficznej 
i socjologicznej, co, mam nadziej , pozwoli 
mi na ukazanie z o ono ci i wieloletnio ci 
przedstawionych zagadnie . W mojej ana-
lizie prac  rozumiem jako „wydatkowanie 
wysi ku fizycznego, psychicznego i emocjo-
nalnego w celu wytwarzania dóbr i us ug 
do konsumpcji w asnej lub przez innych” 
(Marshall 2004, s. 252). Tak szeroka defi-
nicja pozwala na równoprawne potrakto-
wanie zarówno pracy na etacie, w „sza-
rej strefie”, jak i zaj  domowych. Moje 
podstawowe pytanie badawcze brzmia o: 
dlaczego moi rozmówcy i rozmówczynie 
zdecydowali si  na tak  form  inicjatywy 
gospodarczej? Jak  rol  odegra y ich oso-

biste uwarunkowania? Próbuj c odpowie-
dzie  na to pytanie, w latach 2011–2013 kil-
kukrotnie odwiedzi am gmin  Nowy Targ. 
W tym czasie przeprowadzi am swoje bada-
nia, u ywaj c klasycznych narz dzi z meto-
dologii etnograficznej. Szczególnie istotna 
by a dla mnie obserwacja ycia nowotar-
skiej ludno ci oraz pog bione wywiady 
z przedstawicielami i przedstawicielkami tej 
spo eczno ci. Najwi cej czasu po wi ci am 
na rozmowy z osobami z Nowego Targu 
i okolicznych wsi: Pyzówki, Maruszyny czy 
Lud mierza. Podczas prowadzenia wywiadu 
przestrzega am lu no zarysowanego scena-
riusza, jednak nie pos ugiwa am si  kwe-
stionariuszem. Istotne by o dla mnie stwo-
rzenie mo liwo ci swobodnej wypowiedzi, 
podczas której rozmówcy i rozmówczynie 
w komfortowy dla siebie sposób opisywali 
w asne ycie. Po dwóch latach mój mate-
ria  obejmowa  kilkadziesi t godzin nagra , 
notatki terenowe i dokumentacj  fotogra-
ficzn . W trakcie bada  na bie co podda-
wa am materia  wst pnej analizie, dzi ki 
czemu mog am dopasowa  swoje podej cie 
do uzyskanej wiedzy. Projekt by  skoncen-
trowany na d ugotrwa ym kontakcie z bada-
nym terenem, gdzie stosowa am metody 
jako ciowe. Uzyskany w ten sposób mate-
ria  wymaga g bokiej analizy i znajomo ci 
kontekstu kulturowego, rzadko pozwala si  
prze o y  na konkretne liczby. 

Tradycj  rozumiem, za Ericiem Hobs-
bawnem (2008), jako pot ny aparat poj -
ciowy, wynikaj cy z ludzkich przekona  
i wp ywaj cy na nie. Tradycja jest p ynn  
struktur , stale przetwarzan  i otrzymu-
j c  nowe znaczenia. Moi rozmówcy cz -
sto powo ywali si  na pewn  niewerbali-
zowan  esencj  obecn  w ka dym góralu, 
okre laj c  jego charakter, spryt, gospo-
darno  i sk onno  do ci kiej, fizycznej 
pracy. Moim zdaniem jednym z kluczowych 
aspektów regionalnego uwarunkowania 
przedsi biorczo ci jest, obecny w ró nych 
formach, mit górala. W XIX wieku, wraz 
z narodzinami podhala skiej turystyki, 
miejscy intelektuali ci rozpocz li kreowa-
nie wizerunku górali jako osób o licznych 
zaletach, zaradnych, odwa nych, przenikli-
wych, lojalnych… Dodatkowym bod cem 
do podkre lania i uatrakcyjniania swo-
jej odmienno ci by y ekonomiczne zyski 
z przyjazdu wczasowiczów, zatem „góralski 
folklor” od swoich pocz tków mia  w sobie 
wymiar komercyjnego produktu. Mit górali 
przetrwa  dekady dzi ki instytucjonalnemu 



82 Studia i Materia y 1/2016 (20)

wsparciu, takim jak przyzak adowe zespo y 
folklorystyczne, dzia alno  Cepelii, ale 
tak e dzi ki sentymentowi i promocji przez 
ksi dza Józefa Tischnera i Jana Paw a II. 
Dzisiaj to sami Podhalanie kultywuj  swój 
stereotyp (Ma anicz-Przybylska, 2013). 
Wed ug Frances Pine, wieloletniej badaczki 
polskich górali, mieszka cy i mieszkanki 
Podhala uwa aj  przestrze  rodziny i domu 
(a przez 1989 rokiem – rodzinnego gospo-
darstwa rolnego) za rdze  swojej to samo-
ci i najwa niejszy element ycia. Poprzez 

przynale no  do domu konstruowa a si  
osobowo  cz owieka, a tak e jego rela-
cje spo eczne i status we wspólnocie. To 
w budowanie domu inwestowano zdobyte 
rodki; jego dobrobyt by  wiadectwem 

pracy gospodarzy. Dom mia  by  opozy-
cj  wobec wiata zewn trznego, wiata 
obcych ludzi z miasta i nieprzyjaznego 
aparatu pa stwowego (2002). Emilia Su ek 
wyró nia prac  jako jedn  z idei cz cych 
Podhalan z pa stwem. Otó  po w adzach 
pa stwowych oczekiwano stworzenia 
odpowiedniego rynku pracy. Praca jest dla 
górali zjawiskiem absolutnie niezb dnym, 
koniecznym do zachowania dobrej kondycji 
osobistej oraz spo ecznej (2005). Kraj jest 
w tym kontek cie widziany jako gospodar-
stwo, którym powinien zarz dza  pojedyn-
czy, sprawiedliwy i zapobiegliwy gospodarz. 
Rz d polski, jako dobry gospodarz, powi-
nien umiej tnie rozdzieli  obowi zki, tak 
aby ka dy obywatel by  w stanie utrzyma  
si  ze swojej pracy (Malewska-Sza ygin 
2008). 

Polscy górale podhala scy to potom-
kowie pasterzy wo oskich, ale tak e osad-
ników ruskich, niemieckich i s owackich. 
Pierwsza odnotowana, masowa migracja 
zarobkowa górali odby a si  po epidemii 
cholery w 1831 roku (Tylkowa, 2000). Od 
po owy XIX wieku do lat 50. XX wieku 
by  to region zmagaj cy si  z bied , od 
ko ca XIX wieku obecna jest sta a migra-
cja zarobkowa: przez dziesi ciolecia do 
USA, dzi  tak e do bogatych pa stw Unii 
Europejskiej. Wed ug Pine pocz tek socja-
lizmu to moment, w którym górale w -
czyli si  w ekonomi  pa stwow . Wtedy 
te  nast pi a zmiana trybu ycia: rolnictwo 
zacz to czy  z prac  na etacie. Praca 
pa stwowa sta a si  jednocze nie gwaran-
cj  opieki socjalnej i symbolem wdarcia si  
pa stwa w autonomiczny, góralski dom. 
Praca na zewn trz domu, poza wspólnot , 
wynagradzana finansowo, by a przeciwie -

stwem tradycyjnego, rodzinnego podzia u 
obowi zków i szerokiego systemu s siedz-
kiej  pomocy. Moralna praca w rodzin-
nym gospodarstwie i le oceniana praca 
pa stwowa by y sobie przeciwstawiane, 
jak kapitalizm wobec komunizmu. Jedyn  
znan  góralom form  kapitalizmu by  sys-
tem ekonomiczny Stanów Zjednoczonych. 
USA sta y si  dla mieszka ców Podhala 
symbolem wolno ci, cho  emigranci pra-
cowali w bardzo ci kich warunkach. Ich 
praca przynosi a jednak wielk  korzy  
ca ej, pozosta ej w Polsce, rodzinie. Jedn  
ze zmian po roku 1989 by a zmiana postrze-
gania pracy na etacie – sta a si  mniej 
dost pna i cenna, gdy  zapewnia a sta y 
dochód. Nast pi o te  rozlu nienie s siedz-
kiej, wspólnotowej sieci pomocy (2002). 

2. Jak pracuj  górale i góralki?

D ugotrwa e, stacjonarne badania etno-
graficzne pozwalaj  na g bsze i bardziej 
kompleksowe poznanie badanej spo ecz-
no ci. Jedn  z zalet takiej metody jest 
mo liwo  zapoznania si  z rodowiskiem 
spo ecznym rozmówców i rozmówczy  
(Hammersley i Atkinson, 2000). Uwa am, 
e analiza przedsi biorców i przedsi bior-

czy  w ramach ich sieci powi za  spo-
ecznych jest szczególnie cenna w kontek-
cie polskich górali. Takie przedstawienie 

pozwala zauwa y  siln  zale no  mi dzy 
podj tym zaj ciem a statusem spo ecznym 
i kompetencjami rodzinnymi.

Dlatego w swoim opisie postaram si  
zawrze  nie tylko charakterystyk  firmy 
konkretnego rozmówcy, ale tak e dyna-
mik  mi dzy zajmowanym stanowiskiem 
a rol  w rodzinie. Mój rozmówca, pi dzie-
si cioletni m czyzna, podobnie jak wielu 
jego podhala skich rówie ników sp dzi  
oko o dwadzie cia lat w Stanach Zjedno-
czonych, pracuj c w firmie transportowej 
jako kierowca. Po powrocie do kraju stwo-
rzy  firm  opart  na wzorcach przyswojo-
nych za granic . Wi kszo  zlece  dociera 
do firmy dzi ki gie dzie internetowej, jed-
nak w a ciciel nie potrafi z niej korzysta . 
Za dzia alno  firmy w Internecie (czyli 
prawie ca  jej dzia alno ) odpowiada a 
jego córka (kobieta pracowa a w firmie 
ojca, nie podejmuj c innych inicjatyw eko-
nomicznych). Jego syn, dzi ki finansowemu 
wsparciu rodziny, za o y  natomiast stad-
nin  – posiada kilkadziesi t koni, orga-
nizuje konkursy je dzieckie, przejazdy 
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stylizowanymi bryczkami i zaj cia z hipote-
rapii.  Hodowla zwierz t jest w ród górali 
powszechna, jednak w tym regionie rolnicy 
maj  zwykle krowy i korzystaj  z dotacji 
Unii Europejskiej. Stadnina koni wierzcho-
wych jest jednocze nie zwi zana z trady-
cyjnie pojmowan  góralszczyzn  (Tylkowa, 
2000), a zarazem jest przedsi wzi ciem 
lokalnie niecodziennym, dost pnym tylko 
dla osoby bardzo zamo nej. M czyzna 
ceni  promocj  w social media, jednak sam 
mia  lekcewa cy stosunek do u ytkowania 
Internetu, podobnie jak ojciec przekaza  t  
kompetencj  dalej, jak to uj : „dziewczy-
nom ze stajni”, swoim podw adnym.

Druga cz  opisywanej rodziny mieszka 
w pobliskiej wsi. Tam relacje rodzinne tak e 
s  do  hierarchiczne, jednak g ow  rodziny 
jest kobieta, ona, matka, w a cicielka pen-
sjonatu i firmy cateringowej. Jej przedsi -
biorstwo to obecnie du a firma, wp ywaj ca 
na sytuacj  ca ej miejscowo ci – nie tylko 
pobudza ruch turystyczny, ale tak e oferuje 
czasowe zatrudnienie osobom (g ównie 
kobietom) w trudnej sytuacji finansowej. 
Wed ug moich obserwacji owa gospodyni 
(która sama siebie nazywa a kuchark , nie 
businesswoman) cieszy a si  w okolicy nie-
skaziteln  opini , dzi ki ci kiej fizycznej 
pracy jako kucharka i sprz taczka w pensjo-
nacie, dzi ki wykreowaniu od zera ogrom-
nego przedsi biorstwa, oraz w a nie dzi ki 
pozytywnemu wp ywowi na lokaln  spo ecz-
no . Córka tej gospodyni czy rol  m o-
dej matki z etatem urz dniczki oraz wytwa-
rzaniem i sprzeda  bi uterii. Syn jest za  
informatykiem i nale y do rosn cej grupy 
nowotarskich absolwentów uczelni wy -
szych, od kilku lat prowadzi w asn  firm . 
Nie uzyska  kredytu na kapita  pocz tkowy, 
wi c skorzysta  z finansowego wsparcia 
rodziny i znajomych. Przedsi biorstwo nie 
przynosi du ych dochodów. Ponadto jego 
bran a jest nierozumiana i nieszanowana 
przez okolicznych mieszka ców. 

Inna moja rozmówczyni, m oda matka, 
ze wzgl du na opiek  nad dzie mi zrezy-
gnowa a z pracy poza domem. Mimo to, 
uda o jej si  znale  ród o dochodu: na 
zlecenie s siadek b d  restauracji przygo-
towywa a pierogi i ciasta. Jej m  pracowa  
na budowie, jednak jego praca by a uza-
le niona od pory roku. Rodzinny bud et 
nieraz opiera  si  tylko na dochodach mojej 
rozmówczyni. Mimo to kobieta umniejsza a 
swój wk ad w bud et, na pierwszym miejscu 
stawiaj c zaj cie m a. Dzi ki posiadanej 

sieci znajomych moja rozmówczyni mog a 
szybko zebra  zamówienia na portalu Face-
book.

Kolejna m oda matka, moja rozmów-
czyni z s siedniej wsi, tak e zajmowa a si  
domem i wychowaniem dziecka, podczas 
gdy jej m  pracowa  w warsztacie. Ona 
równie  wykorzysta a Internet do groma-
dzenia dochodu: zaj a si  handlem na 
Allegro. Jej krewni, mieszkaj cy w Stanach 
Zjednoczonych, przysy ali jej przecenione 
ubrania, które ona mog a z du ym zyskiem 
sprzeda  polskiemu konsumentowi. Warto 
zauwa y , e te przesy ki nie by y prezen-
tem, moja rozmówczyni zawsze zwraca a 
nale no  (rz du kilku dolarów). Kobieta 
nie uwa a a tego zaj cia za prac , ale mia a 
du e plany, tak e zwi zane z kupowaniem 
na Allegro. Chcia a przerobi  rodzinny 
gara  na wypo yczalni  sukien lubnych 
i ma y salon pi kno ci, co da oby jej poczu-
cie stworzenia firmy. 

Inna mieszkanka regionu, osiemdziesi -
ciotrzyletnia góralka, pomagaj ca w kuchni 
w lokalnym pensjonacie, jako dziecko pra-
cowa a przy wypasie krów. Jako doros a 
osoba zosta a zatrudniona jako pracow-
nica fizyczna w Kombinacie Podhale, poza 
tym przez lata robi a na sprzeda  we niane 
skarpety i swetry. By a to praca kolektywna 
– grupa s siadek spotyka a si  i, zamiast 
ogl da  telewizj , robi a na drutach. Dzi  
taka forma pracy zanik a, a moja rozmów-
czyni z powodu wieku i stanu zdrowia nie 
je dzi na targ i nie kupuje we ny, nie chce 
te  jej kupi  przez Internet. 

3. Praca–Robota 

Anna Malewska-Sza ygin, podobnie jak 
Pine, opisuje pa stwo jako zewn trzny dla 
górali, abstrakcyjny byt. Podzia  dom– wiat 
zewn trzny zawiera w sobie tak e opozy-
cj  wie –miasto. Ten dualizm poci ga za 
sob  jasne rozró nienie na „panów” – 
mieszczan, ludzi zamo nych i zajmuj cych 
si  prac  intelektualn , oraz na „prostych 
ludzi”, czyli na mieszka ców miast, niewy-
kszta conych i pracuj cych fizycznie. Z tym 
podzia em wi e si  kolejna opozycja: 
praca (w a ciwe „panom” zaj cia intelek-
tualne, podejrzane i nieznane) oraz dobrze 
znan  góralom prac  fizyczn , w rolnictwie 
i fabryce, ewentualnie w turystyce (Malew-
ska-Sza ygin, 2008).

Niedawno w regionie pojawi o si  
pokolenie absolwentów szkó  wy szych 
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(w Nowym Targu jest filia Uniwersytetu 
Jagiello skiego). Cz  z nich powraca do 
rodzinnych wsi, cz  zostaje w mie cie 
lub wyje d a za granic . Wi kszo  z nich 
stara si  pracowa  – je li niezgodnie z kom-
petencjami, to w odmienny od rodziców 
sposób: zak adaj c specjalistyczne firmy 
czy pracuj c tylko na etacie. Starsi górale 
nie rozumiej  takiego trybu pracy i nie 
uznaj  go. Owo przej cie jest zauwa ane 
przez moich rozmówców i traktuj  je raczej 
negatywnie. Jak stwierdzi  mój rozmówca-
kupiec: „m odzi si  teraz, pani, owieczkami 
nie interesuj . Tylko Internetem i pierdo-
ami! I jak wyjecha  za granic ! M odzi 

robi  nie b d  na roli” (m czyzna 48 lat, 
Nowy Targ, 2013). Forma pracy, forma 
zarabiania si  wyra nie zmienia, ale wed ug 
mnie postawa wobec pracy i wspólnotowy 
nacisk na przedsi biorczo  wcale nie zma-
la y. Najjaskrawiej wida  to na przyk adzie 
jarmarku w Nowym Targu. O ile starsze 
osoby wola y prowadzi  interes jako kupcy 
na targu,  o tyle m odzi ludzie korzystali 
z Allegro, na Allegro kupowali, sprzeda-
wali lub orientowali si  w cenach; nie bez 
znaczenia by a us uga kurierska. Narracja 
dotycz ca jarmarku i narracja wokó  Alle-
gro by y bardzo podobne, momentami 
identyczne, co dodatkowo zwraca uwag  
na spójno  praktyk starszego i m odszego 
pokolenia. Zmieni a si  jednak ich forma, 
rodz c poczucie przepa ci mi dzy genera-
cjami. 

4. Pracowanie–dorabianie

Bardzo wa nym aspektem moich 
bada  by a p e  kulturowa. Wed ug Pine, 
w tradycyjnej rodzinie w drugiej po owie 
XX wieku podzia  obowi zków domowych 
mi dzy kobiet  a m czyzn  by  kluczowy. 
Ponadto, autorka okre la przedsi biorczo  
jako wa ny element lokalnej konstrukcji 
kobieco ci i macierzy stwa (2002). Jak 
pisze Anna Zadro y skiej, praca w gospo-
darstwie rolnym by a wysi kiem tak wiel-
kim, e wymaga a zaanga owania ka dego 
z domowników. Rodziny musia y by  kom-
pletnymi, licznymi, stabilnymi strukturami, 
inaczej ich przetrwanie by o zagro one. 
Kompetencje m skie i kobiece by y jasno 
okre lone, wszystkie obowi zki: gospodar-
skie i domowe nale a y do wspólnej kate-
gorii i z czasem przechodzi y ze starszych 
na m odszych cz onków rodziny. Sytuacja 
zacz a si  zmienia  po II wojnie wiato-

wej: wsie przesta y by  samowystarczalne, 
obowi zek pracy pa stwowej zaburzy  
wcze niejszy podzia  zaj . Sko czy o si  
partnerstwo w podziale pracy domowej: 
troska o porz dek, jedzenie i relacje mi -
dzy domownikami pozosta a obowi z-
kiem kobiet (Halawa 2006). Obowi zkom 
domowym odebrano rang  pracy, co umo -
liwia o nadanie pozorów sprawiedliwo ci 
uk adowi, w którym i kobiety, i m czy ni 
pracuj  zawodowo, ale tylko po onach 
i matkach oczekuje si  us ug opieku -
czych. Podzia  na stref  publiczn  i pry-
watn  mia  wielki wp yw na konstrukcj  
nie tylko podzia u obowi zków, lecz tak e 
konstrukcj  p ci kulturowych w ogóle (Tit-
kow, Duch-Krzystoszek i Budrowska 2004) 
Wed ug moich obserwacji w regionie istnia  
pewien mechanizm, który odbiera  warto  
pracy wykonywanej w domu, niezale nie 
nawet od jej rodzaju. 

Winifred Poster i Zakia Salime (2002), 
opisuj c skutki programów aktywizacji 
gospodarczej w biednych regionach, zauwa-
y y du e ró nice w inicjatywie kobiecej 

(statycznej, nieoficjalnej, reprodukcyjnej) 
i m skiej (zwi zanej z mobilno ci , stref  
publiczn . W trakcie bada  cz sto przeko-
nywa am si , e kobiety staraj  si  zarobi  
w dziedzinach uwa anych za nale ce do 
kobiecych kompetencji: gotowanie, sprz ta-
nie, tworzenie bi uterii lub ubra . Podobnie 
m czy ni przyporz dkowywali swoje ini-
cjatywy stereotypowi, zak adali firmy, dzia-
ali w przestrzeni publicznej, ryzykowali, 

cho  robili to ze wsparciem rodziny. W kon-
tek cie gminy Nowy Targ, cho  sama przed-
si biorczo  nie by a uzale niona od p ci, 
to kobiety wyra nie wola y zarabia  goto-
waniem, tworzeniem ubra  czy us ugami 
kosmetycznymi. M czy ni raczej zosta-
wali kierowcami, pracownikami budowy 
albo mechanikami. To prac  wykonywan  
przez m czyzn, zwi zan  z mobilno ci  
(czy te  po prostu opuszczaniem domu) 
moi rozmówcy nazywali prac , powa n  
i istotn  w yciu. Kobiec  prac  za  nazy-
wano dorabianiem: taka kwalifikacja by a 
nieraz zupe nie niezale na od finansowej 
efektywno ci zaj cia lub te  wk adanego 
wysi ku. To góralki rezygnowa y z pracy 
na rzecz rodzicielstwa. Nie spotka am si  
z góralem, który porzuci by zarobek dla 
ojcostwa. Jednocze nie, posiadanie ma ych 
dzieci cz sto zmusza o które  z rodziców 
do pozostania w domu: przedszkole by o 
zbyt kosztowne, a babcie dalej pracowa y 
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(tak e w USA). Brak bezp atnych instytucji, 
takich jak obki czy przedszkola prowadzi 
do paradoksalnej sytuacji, w której rodziny 
nie sta , by matka uzyska a zatrudnienie. 
Kobieca praca zarobkowa by a najcz ciej 
silnie zwi zana z domowymi obowi zkami, 
wyrasta a z roli matki czy gospodyni, wi -
za a si  z ich codzienn , nieprofesjonaln  
wiedz  (Scott, 1998). Warto zaznaczy , e 
praca zawodowa ony mog a by  dla m -
czyzny wiadectwem jego w asnej pora ki. 
Zgodnie z lokalnymi przekonaniami góral 
powinien by  na tyle przedsi biorczy, by 
jego ona mog a pozosta  w strefie prywat-
nej i zaj  domowych.

5. Internet: wiek i gender

Popularyzacja Internetu to wa ny ele-
ment wspó czesnych zmian na podhala -
skich wsiach. U ycie zarówno Sieci, jak i jej 
infrastruktury (komputerów, tabletów, tele-
fonów) jest uwarunkowane wiekiem (Mil-
ler, Slater 2006). Bezpo redni u ytkownicy 
to przede wszystkim ludzie m odzi, mak-
symalnie przed czterdziestk . Osoby star-
sze dobrowolnie pozbawiaj  si  mo liwo-
ci skorzystania z Internetu: wed ug nich 

komputer jest dobry i u yteczny, ale dla 
m odych. Niektórzy bali si , e go popsuj , 
inni, raczej artobliwie i z poczuciem dumy 
oznajmiali, e si  obchodz  bez niego, 
jeszcze inni wykorzystywali do p acenia 
rachunków czy odbierania e-maili rodzin  
(warto zaznaczy , e w podobny sposób 
za atwiano dofinansowanie unijne). Swo-
boda korzystania z infrastruktury medialnej 
by a odwrotnie proporcjonalna do wieku; 
najsprawniejszymi u ytkownikami byli m o-
dzie  i dzieci, a niektóre z nich nie potrafi y 
jeszcze czyta . 

Zgodnie z wynikami moich bada  Inter-
net by  inaczej u ywany przez m czyzn 
i inaczej przez kobiety. S dz , e przynaj-
mniej narracja wokó  tych strategii wyni-
ka a z do  stereotypowej (i binarnej) kon-
cepcji p ci. M czy ni deklarowali, e nie 
potrzebuj  i nie lubi  d ugiego „siedzenia 
w Internecie”, woleli szybko co  sprawdzi  
czy nawet wykona  telefon do konkretnej 
osoby. Szczególnie wy miewane by o „prze-
siadywanie na Facebooku”, które z kolei 
mia y zajmowa  czas kobietom. Owe „prze-
siadywanie” wygl da o nieco inaczej, ni  
opisywali to m czy ni. Z moich rozmów 
z prowadz cymi interesy kobietami, wynika 
e wykorzystuj  Facebooka i posiadan  sie  

znajomo ci (rodzin , kolegów, znajomych) 
do promocji swojej oferty. W wielu przy-
padkach Internet by  jedyn  p aszczyzn  
aktywno ci, jedyn  mo liwo ci  inicjatywy 
gospodarczej, dost pn  dla m odej matki, 
siedz cej w domu z dzie mi. Ponadto 
Internet by  dla moich rozmówczy  ró-
d em inspiracji. W Sieci znajdowano nowe 
przepisy i wzory, które potem dopasowy-
wano do lokalnych mo liwo ci (na przy-
k ad: dost pno ci produktów w sklepach). 
Dzi ki korzystaniu z tego nowego medium 
m ode góralki mog y wirtualnie wyj  poza 
stref  prywatn , dekonstruuj c wielolet-
ni  opozycj  mi dzy domem a wiatem 
zewn trznym.

6. Skazani na przedsi biorczo ?

Warto zada  pytanie: „Czy góral lub 
góralka mog  by  nie-przedsi biorczy?”. 
Wiele ze spotkanych w regionie nowotar-
skim osób nie prowadzi o w asnej firmy, 
lecz realizowa o zlecenia lub pracowa o 
na etacie. Zarazem nie wszystkie rodzaje 
inicjatywy gospodarczej spotyka y si  z ze 
spo ecznym zrozumieniem i uznaniem; 
nowatorski pomys  na biznes móg  wywo-
a  kontrowersje. A jednak Podhalanie 

ci gle czuli potrzeb  zatrudnienia, chcieli 
by  aktywni i realizowa  swoje obowi zki. 
W tym momencie kategori  przedsi bior-
czo ci mo na nieco poszerzy  czy te  roz-
lu ni , a w jej miejsce zaproponowa  okre-
lenie „zaradno ”. S dz , e w ca ej Polsce 

ludzie ci ko pracuj , mimo trudno ci 
w „dorobieniu si ”, jednak tylko podczas 
bada  na Podhalu spotka am si  z tak sil-
nym, oczywistym oczekiwaniem zaradno ci. 
Spotka am ludzi, którzy ci ko, fizycznie 
pracowali, ale (ze wzgl du na charakter czy 
trudn  sytuacj  rodzinn ) nie byli w stanie 
stworzy  stabilnego domostwa z posprz -
tan  kuchni  i wykafelkowan  azienk . 
Ludzie niezaradni spotykali si  ze spo-
ecznym ostracyzmem, nie z wrogo ci , 

bowiem bogatszy s siad w miar  mo liwo-
ci pozwala  u siebie dorobi  (b d  odrobi  

po yczk ). Na podstawie moich obserwa-
cji wida  by o, e to niezaradno  kobiet 
g ównie komentowano: nie da si  tutaj nie 
zauwa y  wp ywu mitu  Matki Polki (Hry-
ciuk, Korolczuk, 2012) na wizerunek praw-
dziwej ga dziny, która na swoich solidnych 
barkach powinna unie  ca e gospodarstwo, 
razem z dzie mi, m em i inwentarzem. 
Niezaradny m  nie usprawiedliwia  nie-
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zaradnej gospodyni, zapobiegliwo  ony 
powinna ten brak zrównowa y . M czy-
zna „nie-przedsi biorczy” to zwykle by  te  
cz owiek nadu ywaj cy alkoholu. 

Warto zastanowi  si  nad kwesti  
samo-definiowania. W trakcie bada , pod-
czas pobytu w etnograficznym terenie, 
w mniejszym stopniu odczuwa am rol  
j zyka w kszta towaniu si  lokalnej przed-
si biorczo ci. W mojej obecno ci nikt nie 
nazwa  si  przedsi biorc , cho  nie zada-
am takiego pytania wprost. W ród m od-

szych rozmówców, szczególnie w ród m -
czyzn, zauwa a am sposób wypowiadania 
si  podobny do narracji polskich serwisów 
informacyjnych. By  mo e dzi , dwa lata od 
czasu zako czenia moich bada , to samo  
przedsi biorcy jest ju  dla Podhalan oswo-
jona i przyswojona. 

7. Podsumowanie

Przedsi biorczo , czy te  zaradno , 
jest dla mieszka ców Podhala elementem 
góralskiej to samo ci. Osoby niewpisuj ce 
si  w ten wizerunek spotyka y si  z nie-
zrozumieniem, w skrajnych przypadkach 
z ostracyzmem spo ecznym. Wiele osób 
decydowa o si  na emigracj  zarobkow . 
W zale no ci od wieku by y to Stany Zjed-
noczone b d  Unia Europejska. Norm  
jest tak e czenie pracy „zewn trznej”: 
w mie cie, na etacie b d  „szarej strefie”, 
z wspomaganiem rodzinnego gospodar-
stwa rolnego. Wed ug moich obserwacji 
na podhala skich wsiach zachodzi zmiana 
pokoleniowa: m odzi ludzie odchodz  od 
pracy fizycznej, od rolnictwa, zaczynaj  
pracowa , wykorzystuj c sposoby, jakie 
nie s  w pe ni rozumiane i akceptowane 
przez ich rodziców. W nowych strategiach 
pracy w du ej mierze wykorzystywany jest 
Internet, medium najcz ciej niedost pne 
czy te  niezrozumia e dla osób powy ej 
czterdziestego roku ycia. Zarówno metody 
korzystania z Internetu, jak i strategie 
gospodarcze s  up ciowione. Tworzenie 
w asnego, góralskiego biznesu jest tak e 
cz sto zale ne od sytuacji rodzinnej, szcze-
gólnie finansowego wsparcia rodziców. 
Czasem otrzymanie od rodziny du ego 
wsparcia finansowego nie jest wyrazem 
wiary w sukces przedsi wzi cia, a metod  
„uwi zania” dziecka, które planowa o emi-
gracj . Dla m odych matek u ycie Inter-
netu jest cz sto jedyn  drog  zgromadzenia 
pieni dzy. Uwa am, e lokalne inicjatywy 

gospodarcze nale y analizowa , maj c zna-
jomo  kontekstu spo ecznego konkretnych 
osób. Ka de przedsi biorstwo jest jedno-
cze nie wyrazem uwarunkowa  rodzinnych, 
wiekowych i p ciowych. W konkretnym 
kontek cie spo ecznym przedsi biorczo  
staje si  kompetencj  rodzinn : inicjatywa 
mo e pochodzi  od jednostki, ale jej roz-
wini cie zale y od relacji z najbli szymi 
osobami. 

* Artyku  powsta  na podstawie moich bada  do 
pracy laboratoryjnej i licencjackiej, zatem cz  
uwag i spostrze e  zosta o zawartych tak e 
w tych dokumentach, dost pnych w archiwum 
IEiAK UW.

Bibliografia

Abriszewski, K. (2010). Wszystko otwarte na nowo: 
teoria aktora-sieci i filozofia kultury. Toru : Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika.

Atkinson, P. i Hammersley, M. (2000). Metody 
bada  terenowych. Pozna : Wydawnictwo Zysk 
i S-ka.

Besnier, N. (1996). Gossip. W: Encyclopedia of Cul-
tural Anthropology. New York: Taylor & Francis.

Bloor, R. (2001). Wirtualny bazar: od jedwabnego 
szlaku po szlak elektroniczny. Warszawa: K.E. Liber.

Bourdieu, P. (2005). Habitus i przestrze  stylów 
ycia. W: Dystynkcja. Spo eczna krytyka w adzy 

s dzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar.

Dunn, E. (2008). Prywatyzuj c Polsk . O bobofru-
tach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. War-
szawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Glinka, B. i Gudkova, S. (2011). Przedsi biorczo . 
Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Halawa, M. (2006). ycie codzienne z telewizorem. 
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne.

Hastrup, K. (2006). Droga do antropologii. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego. 

Hobsbawm, E. (2008). Tradycja wynaleziona. W: 
E. Hobsbawm i T. Ranger (red.), Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiello skiego.

Hryciuk, R. i Korolczuk, E. (2012). Po egnanie 
z Matk  Polk ? Dyskursy, praktyki i reprezentacje 
macierzy stwa we wspó czesnej Polsce. Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Januszewski, F., Lewandowska, J. i Olszy ska, A. 
(2011). Potencja  social mediów w komunikacji 
z m odym segmentem odbiorców. Zeszyty Naukowe: 
Marketing przysz o ci: Trendy. Strategie. Instrumenty, 
660.



87Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2016.20.6

Kroh, A. (2011). Sklep potrzeb kulturalnych. Kra-
ków: Prószy ski i S-ka.

Latour, B. (2010). Splataj c na nowo to, co spo-
eczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: 

Universitas.

Malewska-Sza ygin, A. (2008). Wyobra enia o w a-
dzy i pa stwie we wsiach nowotarskich 1999–2005. 
Warszawa: Wydawnictwo DiG i IEiAK UW.

Ma anicz-Przybylska, M. (2013). Góralszczyzna ist-
nieje…? Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, z. 1.

Marshall, G. i in. (2004). Praca [labour]. W: 
M. Gordon (red.), S ownik socjologii i nauk spo-
ecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miller, D. i Slater, D. (2006). The Internet: An Eth-
nographic Approach. Oxford: Berg Publishers.

Paprocka, W. (1976). Przemys  domowy, rzemio-
s o i cha upnictwo. W: M. Biernacka i in. (red.), 
Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej t. 1. 
Wroc aw: Ossolineum.

Piecuch, T. (2013). Przedsi biorczo . Podstawy teo-
retyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Pietraszek, E. (1976) Wymiana dóbr u ytkowych. W: 
M. Biernacka i in. (red.), Etnografia Polski. Prze-
miany kultury ludowej t. 1. Wroc aw: Ossolineum.

Pine, F. (2002). Dealing with money: zlotys, dol-
lars and other currencies in the Polish highlands. 
W: C. Humphrey i R. Mandel (red.), Markets and 
moralities: ethnographies of postsocialism. Oxford: 
Berg Publishers.

Pine, F. (2007). Góralskie wesele. Pokrewie stwo, 
p e  kulturowa i praca na terenach wiejskich socja-
listycznej i postsocjalistycznej Polski W: R. Hryciuk 
i A. Ko cia ska (red.), Gender. Perspektywa antropo-
logiczna t. 1. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Poster, W. i Salime, Z. (2002). The Limits of 
Microcredits: Transnational Feminism and USAID 
Activities in the United States and Morocco. W: 
N. Naples i M. Desai (red.), Women’s Activism and 
Globalization. New York: Routledge.

Schumpeter, J. (1960). Teorie rozwoju gospodar-
czego. Warszawa: PWN.

Scott, J. (1998). Seeing like a state. How Certain 
Schemes to Improve the Human Conditions Have 
Failed. New Haven: Yale University Press.

Su ek, E. (2005). Pa stwo, praca obywatel. Obo-
wi zki obywatela wobec pa stwa. W: A. Malew-
ska-Sza ygin (red.), Rozmowy z góralami o polityce. 
Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Sennet, R. (2010). Etyka dobrej roboty. War-
szawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA.

Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D. i Budrowska, 
B. (2004). Czy rodzicielstwo jest cz ci  pracy 
domowej kobiet? W: Nieodp atna praca kobiet. 
Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo 
 IFiS PAN.

Tylkowa, D. (2000). Wiadomo ci o regionie. W: 
Podhale. Tradycja we wspó czesnej kulturze wsi. Kra-
ków: IAiE PAN.

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zadro y ska, A. (1983). Homo faber i homo ludens. 
Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej 
i wspó czesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN.

Informacje statystyczne pochodz  z portalu Regio-
set.pl http://www.regioset.pl/gazeta.php?cho-
ice=1016 [dost p: 15.05.2015].


