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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W  CHUDOWIE 

powstało w 1969 roku. Pierwszą przewodniczącą 

została pani Maria Malczyk. Koło liczyło wtedy 20 

członkiń. Działalność była ściśle związana z  Kółkiem 

Rolniczym. Początkowo panie zajmowały się min. 

rozprowadzaniem piskląt kurzych, kaczych i sadzonek 

truskawek. Organizowano różnego rodzaju kursy 

w  tym garmażeryjny, wyrobu sztucznych kwiatów, 

kurs kosmetyczny, a także kurs haftowania, na którym 

instruktorkami były członkinie koła p.  Nocoń 

Gertruda i  p. Nocoń Elżbieta. W  późniejszych latach 

organizowane były kursy makramy oraz dziewiarstwa.

Chudów 1959 r.

Chudów 1973 r.

Chudów 1975-76  r.
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Koło szybko się rozrastało w krótkim czasie liczyło już 

60 pań. Panie organizowały w  sołectwie zabawy 

taneczne, z których dochód przeznaczony był na zakup 

sprzętu gospodarstwa domowego. Tak powstała 

wypożyczalnia, z której korzystali mieszkańcy 

sołectwa, a drobne opłaty za wypożyczenie zastawy 

stołowej zasilało budżet koła.

Izba łod Starki
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Koło Gospodyń urozmaicało życie sołeckie poprzez 

wyjazdy krajoznawcze, pierwsza zorganizowana 

wycieczka to wyjazd w Bieszczady, kolejna to 

zwiedzanie Trójmiasta, były też bliższe do Kazimierza 

i  Sandomierza. Organizowane są także wyjazdy do 

gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich, gdzie panie 

kupują krzewy ozdobne, drzewka owocowe i  kwiaty. 

Kolejne lata to wycieczki do Pragi – kilkudniowa, Książ 

z winnicą Świdnicką, Bieszczady – dwudniowa. 

Wycieczka do Pragi

Wycieczka w Bieszczady
Wycieczka w Bieszczady
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W 1978 roku panie otrzymały dotację na zakup 

strojów ludowych. Kupują materiały i same szyją swoje 

stroje, zajęły się tym członkinie Anna Rajca i Urszula 

Kocur. 
Panie świętują Dzień Kobiet organizując uroczyste 

spotkania z występami dzieci ze szkoły podstawowej. 

Organizują w Chudowie Dzień Seniora, na który 

zapraszają wszystkie starsze osoby. Biorą udział 

w  najważniejszym wydarzeniu każdego roku – 

Dożynkach, gdzie w nowych strojach prezentują się 

wyjątkowo.

Dzień Kobiet Andrzejki

Dożynki 2006 r.

Święto żuru w Stanicy

Spotkanie opłatkowe
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W 1987 roku członkinie zakładają Chór „BEL CANTO”.

W 2003 roku we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Gliwicach, dla mieszkanek Chudowa 

zorganizowano kurs komputerowy oraz kurs 

prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Oba 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym także 

roku Pani Monika Organiściok założyła i została 

kustoszem izby regionalnej „IZBY ŁOD STARKI”.

By wesprzeć budżet koła zorganizowano „Dyskotekę 

dla Starszych Nastolatków od 40-tki w zwyż”, 

liczba  uczestników przewyższyła oczekiwania 

organizatorów. 
W 2006 roku przy wsparciu stowarzyszenia Forum 

Kobiet Ziemi Gliwickiej, Proboszcza Chudowa ks. 

Janusza Kwapiszewskiego i wielu sponsorów 

członkinie wybudowały w ogrodzie przy Domu 

Parafialnym plac zabaw dla dzieci „Miś”. 

W pierwszym Turnieju Sołectw Gminy Gierałtowice, 

w  konkursie na najlepszy wypiek cukierniczy koło 

z Chudowa zajęło I miejsce. 

Uroczyście świętowano jubileusze 25-lecia, 40-lecia 

oraz 45-lecia Koła.

W 1980 roku członkinie biorą udział w konkursie 

„Więcej warzyw, kwiatów i owoców” przyczyniając się 

do upiększenia przydomowych ogródków naszego 

sołectwa. 
W 1983 roku uchwalono Regulamin Koła Gospodyń, 

a wsparciem przy jego uchwalaniu służyła pani Anna 

Frycz z Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Mikołowie. 

Otwarcie placu zabaw
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Najważniejszym wydarzeniem dla koła był „ZLOT 

CZAROWNIC na Zamku w Chudowie – Integracja 

Regionalna Kół Gospodyń Wiejskich” projekt pod 

takim tytułem zdobył grant w konkursie ogłoszonym 

przez Urząd Marszałkowski woj.  Śląskiego,  

a  współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury 

w  Gierałtowicach. Na zaproszenie odpowiedziało 16 

Kół z czterech powiatów (gliwicki, mikołowski, 

pszczyński i rybnicki). Panie brały udział w różnego 

rodzaju konkurencjach np. rzut miotłą, plecenie 

wianka świętojańskiego oraz prezentacja pt. „Bojki 

i bery”. W pikniku wzięli udział zaproszeni goście: Euro 

posłanka p.  Małgorzata Handzlik,  posłanka 

p.  Krystyna Szumilas, marszałek woj. Śląskiego 

p.  Marian Ormaniec, starosta powiatu gliwickiego 

Michał Nieszporek, wójt gm. Joachim Bargiel i inni.

Koło gospodyń w 2011 r. jako pierwsze w powiecie 

gliwickim, za sprawą euro posłanki p. Małgorzaty 

Handzlik, zorganizowało „I EUROPEJSKI DZIEŃ 

KOBIET”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 pań z 11 

kół gospodyń. Każde z kół przygotowało krótki, ale 

ciekawy program artystyczny. Były piosenki, skecze, 

wice. Poczęstunek przygotowały gospodynie 

z  Chudowa. W kolejnych latach Europejski Dzień 

Kobiet organizują inne koła naszego powiatu, 

w których bierzemy udział. 

Cila i Frida

Zlot Czarownic

Europejski Dzień Kobiet

I Europejski Dzień Kobiet
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„ŚWIĘTO KAPELUSZA”, to kolejna impreza plenerowa 

organizowana przez koło. Warunkiem uczestnictwa 

było posiadanie nakrycia głowy, im wymyślniejsze tym 

lepsze, za co wręczane były nagrody. Na boisko do 

Chudowa zjechały panie z kół naszej gminy oraz 

zaprzyjaźnione koło ze Świbia. Wsparcia finansowego 

udzielił nam Związek Zawodowy Górników przy KWK 

MAKOSZOWY w Zabrzu. 

Działalność KOŁA nie kończy się na naszym sołectwie. 

Kilkakrotnie odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej 

w Gliwicach ze swojskim wypiekiem jakim są „Rogaliki 

Chudowskie”  (same je pieczemy i rozprowadzamy). 

Prezentujemy naszą gminę na Targach Turystycznych 

w Zabrzu, Sprzedajemy rogaliki na Targach Produktów 

Polskich w Gliwicach. Miesięcznik kulinarny 

„KUCHNIA” zaprosił członkinie KGW do Warszawy, 

do hotelu „SHERATON” na Tydzień Kuchni Śląskiej. 

Panie gotowały śląskie potrawy promując w  ten 

sposób nasz region. 
Hotel SHERATON

Święto Kapelusza

Święto Kapelusza

Święto Kapelusza
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21 Czerwca 2019 r. w Parku Chrobrego w Gliwicach 

odbyła się "Noc Kupały"- plenerowa impreza, której 

organizatorem był Teatr Miejski w Gliwicach, Miasto 

Gliwice, a partnerem tego wydarzenia była 

Politechnika Śląska. Osią tematyczną wydarzenia było 

nawiązanie do dzieła Oskara Kolberga: "Lud Jego 

zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 

obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce". Koło 

Gospodyń Wiejskich z Chudowa zostało zaproszone 

do udziału w przedsięwzięciu. Panie plotły dla 

uczestników wianki, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Powstały piękne dzieła uwite z ziół 

i polnych kwiatów. Gospodynie pobiły rekord 

w upleceniu najdłuższego wianka świata.

Kolejną inicjatywą organizowaną w Warszawie przez 

miesięcznik KUCHNIA była aukcja charytatywna, na 

której zostały zlicytowane wypieki przygotowane 

przez członkinie naszego koła.

W 2017 roku Rada Gminy Gierałtowice przyznała kołu 

nagrodę ZASŁUŻONY DLA GMINY GIERAŁTOWICE. 

Noc Świętojańska

Noc Świętojańska

Wręczenie nagrody „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

Noc Świętojańska



Sekretarz  -Maria Juszczyk

Od 2004:
Przewodnicząca – Agnieszka Czapelka
W-ce przewodnicząca – Agnieszka Richter

Skarbnik  - Monika Marzec / Krystyna Strzelczyk 
Członek zarządu –Anna Omozik , Alicja Kopel, 

Apolonia Goczok

Przewodnicząca – Maria Malczyk

CHRONOLOGIA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA 

GOSPODYŃ WIEJSKICH:

Od 1969:

Od 1972:
Przewodnicząca - Agnieszka Richter
Sekretarz  -Irena Czapelka

W-ce przewodnicząca – Joanna Schneider

Od 1991:

Skarbnik  - Monika Marzec

Skarbnik  -Woźnica Krystyna , Monika Marzec

Sekretarz  -Elfryda Rokitowska

Sekretarz  -Irena Czapelka

Przewodnicząca - Agnieszka Richter

Przewodnicząca - Agnieszka Richter

Sekcja ds. kulturalno-oświatowych – Maria Malczyk

Członkinie zarządu – Maria Malczyk , Anna Omozik 

Od 1980:
Sekcja ds. rolniczych – Maria Dymarz 

Skarbnik  -Woźnica Krystyna, Monika Marzec
Od 1977:

Przewodnicząca - Agnieszka Richter

Sekretarz  -Elfryda Rokitowska
W-ce przewodnicząca – Joanna Schneider

Członek zarządu –Anna Omozik
Skarbnik  - Monika Marzec
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Izba łod Starki




