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20-lecie, rok 1977

50-lecie, rok 2017



- Urszula Jeleń,

8 sierpnia 1967 r. z inicjatywy grupy energicznych 
kobiet oraz za poparciem przewodniczącego 
Gminnej Rady Narodowej p.  Kwiatkowskiego 
w organizacyjnych ramach Kółka Rolniczego 
powstało w Przyszowicach Koło Gospodyń Wiejskich. 
Na zebraniu organizacyjnym w jego szeregi wstąpiło 
11 osób. W swoim najliczebniejszym składzie liczyło 
około 90 kobiet. 
Funkcję  Przewodniczącej  
pełniły następujące Panie:

- Cecylia Widuch,

- Barbara Widuch,
- Władysława Rusin,
- Wanda Piszczelok,

- Barbara Kleczka.
- Regina Krzysteczko,
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Kurs gastronomiczny 1971 r.

Dożynki 1973 r.

Dożynki 1989 r.

Dożynki 1973 r.

Trojok śląski w Przyszowicach 1997 r.



W 1968 r. członkinie podjęły decyzję 
o utworzenie ogródka Jordańskiego, w którym 
można było bezpiecznie opiekować się małymi 
dziećmi, powstał on 1969 r. w części parku 
gminnego.

W czasach PRL istniały tzw. „czyny społeczne” 
dlatego też koło zainicjowało i współdziałało 
w położeniu 200 m kanalizacji przy ulicy Polnej. 
Również aktywny był udział KGW w zbiórce 
funduszu na rzecz społecznego komitetu 
budowy remizy strażackiej. Aktywność koła 
ujawniła się także przy organizowaniu różnych 
imprez społecznych tj. dożynki, procesje Bożego 
Ciała, Dzień Matki, Dziecka, Seniora itp. 
Członkinie mogły brać udział w wielu 
szkoleniach dotyczących uprawy roślin, 
hodowli zwierząt, a także w kursach gotowania 
i  pieczenia, kroju i szycia, haftu, robienia 
sztucznych kwiatów, świątecznych stroików itp. 
Pomoc w tej materii okazał nam WODR 
w  Mikołowie. W 1971 koło zawiązało PCK – 
prowadziło wtedy szkolenie sanitarne, 
udzielanie pierwszej pomocy, opieki nad małymi 
dziećmi.
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Skansen Chorzów 2013 r.

Dożynki gminne w Przyszowicach  2014 r.

Dożynki gminne w Chudowie



KGW w Przyszowicach uczestniczyło 
w  festynach typu: Goik Śląski, Gody Śląskie, 
Współzawodnictwo Sołectw, Śląski festyn 
Rodzinny, w zlocie czarownic w Chudowie, na 
dniu kapelusza oraz na Spotkaniu dnia kobiet 
w Pilchowicach z Eurodeputowaną Małgorzatą 
Handzlik.

Sporo uwagi KGW poświęciło również 
sprawowaniu kultury i różnego rodzaju form 
rekreacji. Koło co roku organizuje dożynki, 
najpierw plecenie korony dożynkowej a później 
uczestnictwo w dożynkach sołeckich, gminnych, 
powiatowych a nawet wojewódzkich.

Koło integruje się ze wszystkimi organizacjami 
na terenie naszej gminy. Współpracuje 
z  przedszkolem, szkołą podstawową 
i gimnazjum. Z naszą historią i umiejętnościami  
mogły się zapoznać nawet uczniowie wyższych 
szkół w Gliwicach min.: Szkoła Gastronomiczna, 
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
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Plecenie korony - KGW Przyszowice

Dożynki gminne 2014 r.



Podsumowując nasze 50-lecie dziękujemy 
wszystkim którzy byli z nami w tym czasie, 
pomagali nam przetrwać burze i potrafili z nami 
cieszyć się osiągnięciami.

W roku 2017 Koło Gospodyń  Wiejskich 
z Przyszowic otrzymało największe wyróżnienie 
przyznawane w naszej gminie - laur „Zasłużony 
dla Gminy Gierałtowice”

Najważniejsze jest jednak to, że koło integruje 
środowisko kobiet z różnych pokoleń w naszej 
wsi.

Co roku wyjeżdżamy z potrawami śląskimi do 
skansenu w Chorzowie na Wielkanoc po śląsku. 
W zimie organizujemy kulig w Istebnej, a latem 
ognisko. Braliśmy udział w różnych konkursach 
takich jak: „Zbierzcie kłosy na wieniec” - I miejsce 
w etapie regionalnym, „Spichlerzowe gotowanie 
- 15 lat powiatu gliwickiego” - I miejsce za 
najlepsze ciasto, „Najlepsze KGW” (konkurs 
ogólnopolski) zajęliśmy 9 miejsce na 100 kół, 
„Najlepszy żur” w Stanicy - dostaliśmy 
wyróżnienie.
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Spotkanie z eurodeputowaną 2013 r.

Wśród „Zasłużonych dla Gminy Gierałtowice” 2017 r.
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Urszula Jeleń Cecylia Widuch Władysława Rusin

Barbara Widuch Regina Krzysteczko Barbara Kleczka

Wanda Piszczelok



Publikację wydano staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
Wykorzystano zdjęcia z archiwum Urzędu Gminy Gierałtowice,
Koła Gospodyń Wiejskich z Przyszowic oraz Jerzego Miszczyka.


