
KOŁA
GOSPODYŃ
WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zielona Góra 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Publikacja opracowana przez Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020.

ISBN  978-83-952908-3-1





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Publikacja opracowana przez Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020.

KOŁA
GOSPODYŃ
WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zielona Góra 2021



Album przygotowany na zlecenie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

© Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ISBN: 978-83-952908-3-1

Skład i druk: APRINT.com.pl Zielona Góra



Wstęp ............................................................................................................................. 4
Historia KGW .................................................................................................................. 5
KGW Różanki .................................................................................................................. 8
KGW Wawrów .............................................................................................................. 10
KGW Budachów ............................................................................................................ 12
KGW Chlebowo ............................................................................................................. 14
KGW Strzegów .............................................................................................................. 16
KGW Brójce ................................................................................................................... 18
KGW Jesionka ............................................................................................................... 20
KGW Sokołów ............................................................................................................... 22
KGW Studzieniec .......................................................................................................... 24
KGW Niedoradz ............................................................................................................ 26
KGW Stare Kramsko ...................................................................................................... 28
KGW Bełcze................................................................................................................... 30
KGW Urzuty .................................................................................................................. 32
KGW Pierzwin-Kamionka .............................................................................................. 34
KGW Grabowiec ........................................................................................................... 36
KGW Zabór ................................................................................................................... 38
KGW Gozdnica .............................................................................................................. 40
KGW Jabłonów ............................................................................................................. 42
KGW Wrzesiny .............................................................................................................. 44
KGW Przylaski ............................................................................................................... 46
KGW Brzeźnica .............................................................................................................. 48
KGW Bobrzany .............................................................................................................. 50
KGW Śliwnik ................................................................................................................. 52
KGW Bożnów ................................................................................................................ 54
KGW Stara Kopernia ..................................................................................................... 56
KGW Barcikowice-Białowice ......................................................................................... 58



Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce publikację, dotyczącą Kół Gospodyń Wiejskich w województwie 
lubuskim. To najstarsze organizacje społeczne, działające w Europie. Ich początki sięgają 
1866 roku, kiedy to w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim, powstała pierwsza organizacja 
kobieca, która przyjęła nazwę „Towarzystwo Gospodyń”. Towarzystwo zajmowało się głównie 
zachęcaniem żon do gospodarności, rozwoju ogrodnictwa, gospodarstwa domowego 
i oszczędności. Na początku XX wieku, a dokładniej w 1918 roku, organizacje Kobiet Wiejskich 
w Polsce przybrały jedną nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”. Koła te zajmowały się przede 
wszystkim dziedzictwem kulturowym, pomocą społeczną i organizowały różnego rodzaju kursy, 
konkursy czy wystawy.

Od tych początków minęło ponad 100 lat. Koła Gospodyń Wiejskich, w grupach formalnych czy 
też nieformalnych, funkcjonują prawie w każdym sołectwie. W dalszym ciągu kultywują tradycje, 
nie tylko te kulturowe, ale także kulinarne. W naszym województwie jest to szczególnie ważne, 
ponieważ lubuskie jest zlepkiem różnych tradycji. Dziadkowie Lubuszan przybyli tutaj z różnych 
stron Świata. Mamy tu społeczność łemkowską, Górali Czadeckich, Bukowińczyków, Romów czy 
też rodziny z Kresów Wschodnich. To powoduje, że lubuska tradycja kulturowa i kulinarna jest 
różnorodna. To działalność KGW sprawia, że kolejne pokolenia Lubuszan poznają te tradycje. 
I za to chciałbym wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich serdecznie podziękować.

Stanisław Tomczyszyn
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
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Po raz pierwszy nazwa „Koło Gospodyń Wiej-
skich” pojawiła się w roku 1877 za sprawą dzia-
łaczki socjalistycznej, Filipiny Płaskowickiej1. Na-
uczycielka z wybitnym talentem pedagogicznym, 
uczyła w szkole, organizowała kursy wieczorowe, 
agitowała kobiety do działania, zachęcała do na-
uki czytania i pisania oraz do wyrażania poglądów 
i opinii. To z jej inicjatywy powstało także koło po-
mocy więźniom. Pierwsze założone przez nią koło 
gospodyń wiejskich powstało w Janisławicach. 
Równolegle do powstających KGW zawiązywały 
się kółka rolnicze, w przeciwieństwie do tych dru-
gich koła gospodyń funkcjonowały pod patrona-
tem i przy wsparciu ziemianek.

To właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Zjedno-
czonych Ziemianek (SZZ) w Warszawie od 1906 
roku wydawane było pismo „Ziemianka”, przezna-
czone głównie dla gospodyń wiejskich. W sposób 
krótki i prosty udzielało porad w sprawach zdro-
wia i wychowywania dzieci. Niestety w wyniku za-
szłości i antagonizmów niechęć kobiet wiejskich 
do ziemianek rosła i w czerwcu 1917 roku zażąda-
ły one osobnego od SZZ regulaminu. Odrzucenie 
postulatu spowodowało szereg tarć wewnętrz-
nych i już w latach powojennych doszło do całko-
witego wyzwolenia się KGW spod patronatu zie-

1 J. Piwowarczyk, Pniewski Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. XXVI, Wrocław 1982, s. 765.

miaństwa2. Doprowadziło to także do powstania 
niezależnych kół gospodyń wiejskich.

W KGW kładziono nacisk na działalność oświato-
wą, organizowano praktyczne kursy prania, goto-
wania, pieczenia, kroju, szycia, uprawy roślin i ho-
dowli zwierząt. Pojawiło się także zachęcanie ko-
biet do spółdzielczości – tworzenia sklepów spół-
dzielczych, mleczarń, zbiornic jaj3. Koła gospo-
dyń zajmowały się także wychowaniem i eduka-
cją dzieci. Organizowano przedszkola, do których 
dostarczano żywność i zabawki. Kolejnym aspek-
tem, jak pisze Maria Kostrzewska, na którym sku-
piała się działalność KGW były problemy związa-
ne z obyczajowością i oświatą zdrowotną. Najdo-
tkliwiej odczuwalny zdawał się być brak pomo-
cy położniczej. Większość porodów odbywała się 
w domach bez obecności lekarzy. Wiele spośród 
kobiet umierało w wyniku komplikacji poporodo-
wych, których przy odrobinie wiedzy można by 
było uniknąć. Dlatego KGW organizowały warsz-
taty prowadzone przez higienistki i lekarzy, stara-
ły się o finansowanie etatów położnych.4

Koła gospodyń zmierzały także do uaktywnienia 
życia kulturalnego wsi. Organizowano imprezy to-

2 M. Urbania, Koła gospodyń wiejskich stowarzyszenia zjednoczonych 
ziemianek w latach 1905-1918, Warszawa 1981, s. 65.

3 M. Kostrzewska, Koła Gospodyń Wiejskich a oświata w Polsce 
międzywojennej, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX 
i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. II, cz. 2, Warszawa 1995, 
s. 95.

4 Tamże, s. 98.
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warzyskie, związane głównie ze świętami religij-
nymi, tworzono teatry i zespoły ludowe. Mimo iż 
działania Kół nie rozwiązywały większości proble-
mów to ich znaczenie, polegające na rozbudza-
niu potrzeb kobiet i uświadomieniu konieczności 
zmian, było i jest ogromne.

Do lat 60. XX w. Koła Gospodyń Wiejskich stano-
wiły część Ligi Kobiet – uznawano to za jednoli-
ty ruch kobiecy5, dopiero w roku 1966, zgodnie 
z polityką władz i odgórnymi instrukcjami, przypi-
sano działalność Kół Gospodyń Wiejskich miesz-
kańcom wsi i połączono ich działalność z funkcjo-
nowaniem kółek rolniczych.

W „gospodarce niedoboru” realnego socjalizmu 
koła pełniły funkcję „kanału dystrybucyjnego” 
dóbr i usług niedostępnych w inny sposób6. Ko-
biety wypożyczały pralki, żelazka, kopacze do kar-
tofli – sprzęty, których często nie można było zdo-
być w polskich sklepach. Kursy, pogadanki i szko-
lenia zaspokajały zapotrzebowanie kobiet na wie-
dzę. Pełniły funkcję dzisiejszych programów i cza-
sopism kobiecych. Dlatego istnienie KGW w tam-
tych latach było wypadkową realnych potrzeb 
mieszkańców. 

Gospodynie współpracowały ze strażą pożarną, 
kościołem czy szkołą, organizowały zabawy ta-
neczne i występy artystyczne. Z czasem w szere-
gach KGW oprócz rolniczek, pojawiły się nauczy-

5 J. Jędrzejewska, M. Śliwa, Polska XX wieku w świetle badań history-
cznych i społecznych, Lublin 2020, s. 44. 

6 I. Matysiak, Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście spe-
cyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich, [w:] 
Kobiety-Feminizm-Demokracja, red. B. Budrowska, Warszawa 2009, 
s. 224. 

cielki, lekarki i przedstawicielki niszowych zawo-
dów. Przełamywano bariery w kontaktach między 
inteligencją, a mieszkańcami wsi.

W związku z licznymi profitami płynącymi z bycia 
członkiem koła liczba zrzeszonych kobiet stale ro-
sła. Przed II wojną światową w Polsce funkcjono-
wało blisko 4 tys. kół, zrzeszając około 100 tys. ko-
biet7. Pod koniec lat 80. liczbę kół szacowano na 
35 tys. Zrzeszały około 1,1 mln członków. Dane 
te mają charakter szacunkowy, trudno jest bo-
wiem na terenach wiejskich ustalić granicę mię-
dzy kontaktem towarzysko-sąsiedzkim, a dzia-
łalnością organizacyjną8. Warto zaznaczyć, że po 
wojnie koła gospodyń funkcjonując jako część 
kółek rolniczych, nie miały osobowości prawnej. 
W związku ze zmniejszeniem dotacji dla kółek rol-
niczych w latach 90. część z nich przestała istnieć 
a tym samym ograniczone zostało funkcjonowa-
nie Kół Gospodyń Wiejskich. Koła zostały pozba-
wione „instytucjonalnej przynależności” do więk-
szego systemu9. Dodatkowo zaczęto je uważać za 
niemodny i niepotrzebny element upadłego sys-
temu. Przynależność do KGW bardzo często była 
przedmiotem kpin.

W celu utrzymania struktur i zalegalizowania po-
nownie swojej działalności część organizacji de-
cydowała się na utworzenie stowarzyszeń i reje-
strację w KRS.

7 Koła gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, oprac. 
J. Mencwel, K. Milczewska, J. Wiśniewski, Warszawa 2014, s. 14.

8 I. Matysiak, dz. cyt., s. 2-28.
9 Tamże, s. 2-36.
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Dopiero ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku dała 
KGW możliwości uzyskania osobowości prawnej, 
a tym samym prowadzenia działalności zarobko-
wej i pozyskiwania funduszy.

Nowe uregulowania określiły cechy i zadania Kół, 
czytamy tam m.in. „KGW jest dobrowolną, nieza-
leżną od administracji rządowej i jednostek sa-
morządu terytorialnego, samorządną społeczną 
organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój 
przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na 
rzecz środowisk wiejskich. KGW reprezentuje in-
teresy i działa na rzecz poprawy sytuacji społecz-
no-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, 
a także wspiera wszechstronny rozwój terenów 
wiejskich”10.

Rozwój obszarów wiejskich opiera się na inicjaty-
wach oddolnych. Wraz ze zmianami legislacyjny-
mi pojawiły się możliwości pozyskiwania fundu-
szy na działalność KGW. Przeprowadzone badania 
dotyczące wykorzystywania pozyskiwanych przez 
nie środków finansowych11 jednoznacznie poka-
zały, że fundusze posłużyły do realizacji zadań ma-
jących na celu poprawę społeczno-zawodową ko-
biet wiejskich oraz ich rodzin, a także organizację 
życia kulturalnego i społecznego wsi. Autorka ba-
dań wskazuje na wysoką przedsiębiorczość zrze-
szonych kobiet, swoją działalnością realizują wie-
le inicjatyw dzięki którym budują dobry wizeru-
nek swojego regionu. Są propagatorkami kultu-

10 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.).

11 M. Wojcieszak-Zbierska, J. Zawadka, Działania przedsiębiorcze kobiet 
na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim, „Turystyka i Ro-
zwój Regionalny” 2019, nr 11, s. 127-138.

ry ludowej. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza 
w miejscowościach, w których nie istnieją domy 
kultury.

W ponad 150 letniej tradycji KGW można wyod-
rębnić działalności, które ściśle wiązały się z ów-
czesnymi potrzebami mieszkańców. Kobiety po-
przez swoją pracę starały się na nie odpowiadać, 
z czasem ich aktywność zmieniała się i rozszerza-
ła.

Dziś KGW realizują swoją wizję wsi, jak same przy-
znają, trochę inaczej niż ich mamy i babcie. W XXI 
wieku zadania kobiet żyjących na wsi są inne, dla-
tego też inny jest wachlarz działań. Pojawiają się 
inne problemy, jednym z najczęściej spotykanych 
jest brak zainteresowania mieszkańców działania-
mi KGW. Niektóre z Kół borykają się z brakiem za-
interesowania ze strony młodych kobiet co ogra-
nicza ich wachlarz działań, który i tak determino-
wany jest przez kontekst miejscowości, potrzeby 
mieszkańców czy innowacyjność i zaradność sa-
mych członkiń.

Dzięki finansowemu wsparciu zewnętrznemu 
KGW mogą realizować zarówno nowoczesne, in-
nowacyjne projekty jak również sięgać do tra-
dycji, aby w nowoczesnej formie przekazywać ją 
kolejnym pokoleniom. Ile Kół tyle pomysłów na 
działania. Na kolejnych stronach zaprezentowa-
ły się wybrane KGW z województwa lubuskiego.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Różankach powstało 
w grudniu 2018 roku. Początkowo założyła je gru-
pa 11 osób, stopniowo przybywało do niego coraz 
więcej mieszkańców Różanek – zresztą wciąż przy-
bywa. Koło skupia ponad trzydzieści kobiet i męż-
czyzn w różnym wieku, różnych profesji, czynnych 
zawodowo i emerytów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Różankach jest orga-
nizatorem wydarzeń skierowanych do kobiet, ta-
kich jak „Siła kobiet” nt. możliwości uzyskania do-
finansowania, otwarcia własnej firmy, aktywizacji 
kobiet, czy warsztatów „Kobieta aktywna wiecznie 
młoda” (zorganizowanego w ramach Dnia Kobiet) 
oraz spotkania z kosmetyczką nt. anti-aging. Orga-
nizuje również imprezy skierowane do wszystkich 
mieszkańców Różanek i okolic, jak np. coroczne fe-
styny – w poprzednim roku z okazji 30-lecia samo-
rządu terytorialnego w Polsce, a w obecnym upa-
miętniające 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Podczas Festynów są organizowane tur-
nieje piłki nożnej, turnieje wiedzy, atrakcje dla naj-
młodszych – zamki dmuchane, zabawa z klauna-
mi, wata cukrowa, fotobudka i występy artystycz-
ne. KGW organizuje również dla mieszkańców Ró-
żanek i okolic zajęcia sportowe – jogi i zdrowego 
kręgosłupa.

Koło Gospodyń wraz z radą sołecką wsi współor-
ganizuje zabawy integracyjne dla mieszkańców, 

w tamtym roku był to bal karnawałowy, a w tym 
roku będzie to jesienna potańcówka. 

Członkinie Koła chętnie angażują się w akcje po-
mocowe i tak na początku wybuchu pandemii za-
inicjowały akcję szycia maseczek dla mieszkań-
ców, przekazując bezpłatnie ponad 1000 maseczek 
mieszkańcom Różanek, Różanek Szklarni, szkole 
podstawowej i przedszkolu w Różankach. 

Angażowały się również w ochronę środowiska 
naturalnego w swojej okolicy organizując akcję 
„Stop biogazowni w Różankach”, podczas której 
aktywnie manifestowały na ulicach swój sprzeciw. 
O swoją wieś członkinie dbają na co dzień, poprzez 
wspólne czyny społeczne, mające na celu uprząt-
nięcie wsi i dbałość o cmentarz.

Koło Gospodyń Wiejskich w Różankach stara się 
promować wieś Różanki i gminę Kłodawa w kon-
kursach tj. „Bitwa regionów”, „Koło ARiMR w ser-
cu wsi” w plebiscycie „Gazety Lubuskiej” na najlep-
sze KGW w województwie.

KGW pozyskuje na swoją działalność środki z bu-
dżetu województwa lubuskiego, z ARiMR oraz 
z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Sukcesem Koła jest pozyskanie środków na utwo-
rzenie Uniwersytetu Ludowego na lata 2020-2022. 

ul. Niepodległości 25, 66-416 Różanki
e-mail: kgw.rozanki@gmail.com

 kgw.rozanki

KGW Różanki
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Spotkanie pt. 

„Bezpieczeństwo 

nad wodą” 

(Santoczno, 10.07.2021 r.)

Festyn z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce (Różanki, 5.09.2020 r.)
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KGW „Nasz Wawrów” powstało we wrześniu 
2019 roku i liczy 102 członków, w tym 31 męż-
czyzn. Przewodniczącym Koła jest również męż-
czyzna, inicjator jego założenia. Do naszego KGW 
może się zgłosić i zapisać każdy mieszkaniec wio-
ski, niezależnie od wieku, płci czy statusu zawo-
dowego. Średnia wieku członków Koła jest sto-
sunkowo niska, co sprawia, że jesteśmy organiza-
cją o dużym potencjale. Planujemy działania, tak 
aby każdej grupie wiekowej zapewnić coś atrak-
cyjnego.

Koło organizuje warsztaty tematyczne np. kuli-
narne czy rękodzielnicze, obchody Narodowego 
Święta Niepodległości – 11 listopada. Panowie 
na równi ze swoimi koleżankami z Koła przygoto-
wują np. dekoracje świąteczne – zdobią pierniki, 
malują bałwany czy wielkanocne kraszanki. Zor-
ganizowaliśmy bal integracyjny z okazji powoła-
nia Koła. Kilkakrotnie braliśmy też udział w zary-
bianiu stawu – wpuszczaliśmy do wody amury, ka-
rasie, a ostatnio, przed Wigilią nawet karpie. La-
tem i jesienią jako partner Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń” realizowaliśmy projekt „W Waw-
rowie nie ma nudy” w ramach którego została 
wydana bajka pt. „Pomóżmy złotej rybce spełnić 
jej życzenie”, przeprowadzono konkurs plastycz-
ny wśród najmłodszych mieszkańców Wawrowa 
i wystawiono inscenizację baśni w formie teatrzy-

ku. Przedsięwzięcie zwieńczyła plenerowa bie-
siada „Wawrzynki 2020”. Ostatnim naszym zada-
niem w 2020 roku było przygotowanie wystroju 
świątecznego Wawrowa. Koło „Nasz Wawrów” 
chętnie przyłącza się do wszystkich akcji pomo-
cowych. Cecha charakterystyczna naszego Koła to 
różnorodność działań, a tym, co nas najbardziej 
wyróżnia, jest nowoczesne podejście do jego pro-
wadzenia. Przy wsparciu gminy i Fitness Grupy 
z Wawrowa udało się zorganizować np. projekt 
„Chodzę z kijami” propagujący ideę nordic wal-
king. Poza tym organizowaliśmy zajęcia z jogi, ak-
cję „zdrowy kręgosłup”, warsztaty z wykonywania 
kartek świątecznych, warsztaty z ozdabiania pier-
niczków. Na jarmarkach bożonarodzeniowych 
sprzedawaliśmy własnoręcznie wyprodukowane 
kartki świąteczne, pierniczki, bożonarodzeniowe 
stroiki, aniołki.

Zrealizowaliśmy również pomysł „Jadłodzielni” 
oraz projekt pn. „Wędrująca książka”, który za-
kłada powstanie w Wawrowie „książkodzielni”. 
Chcemy rozpropagować ideę bookcrossingu, czy-
li wymieniania się przeczytanymi książkami meto-
dą „podaj dalej”. Dość uciążliwy dla naszego KGW 
jest brak własnej sali, w której moglibyśmy pro-
wadzić tak różnorodne działania. Mamy masę po-
mysłów i planów na przyszłość co pozwoli nam 
się dynamicznie rozwijać. 

Osiedle Bermudy 92, 66-400 Wawrów
tel. 508 374 710, e-mail: kgwnaszwawrow@gmail.com

 Koło Gospodyń Wiejskich „Nasz Wawrów”

KGW Wawrów
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Projekt KGW „Chodzę 

z kijami” (2020 r.)

Wojewódzki finał festiwalu „Polska od Kuchni” (Ochla, 26.06.2021 r.)
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Jesteśmy bardzo młodzi choć jedna z naszych 
członkiń ma 92 lata. „Budachowianki” zawiąza-
ły swoje Koło we wrześniu 2020 roku. Mimo żeń-
skiej nazwy, połowa z nas to panowie. Wszyscy 
kochamy życie na wsi i chcemy to pokazać innym.

Tradycja, miłość do natury, szacunek dla ziemi 
– to wszystko nas łączy w grupę osób szanują-
cych to, co nas otacza. Szczególną uwagę zwra-
camy na problemy związane z degradacją środo-
wiska, wymieraniem dzikich gatunków zwierząt 
i ubożeniem gleb. Staramy się poprzez nasze pro-
ste działania i małe kroki eliminować ilość śmie-
ci i odpadów z naszych gospodarstw domowych.  
Już na samym początku, wspólnie z Ekologicznym 
Zespołem Parafialnym i Anielskimi Ogrodami, 
wzięliśmy udział w akcji „Mniej śmieci – więcej 
pamięci”. Podczas warsztatów uczyliśmy się wić 
piękne wianki z naturalnych kwiatów i ziół, które 
mogą zdobić nasze domy i obejścia.

Promowaliśmy także własnoręczne robienie 
ekologicznych (biodegradowalnych) ozdób na 
cmentarze, które nie będą się przyczyniały do 

powstawania ton plastikowych śmieci wokół nas.  
Przeprowadzamy warsztaty, na których uczy-
my się rozpoznawać dzikie rośliny i zio-
ła z ogrodów i łąk. Zgłębiamy także tajni-
ki „dzikiej” kuchni, takiej, w której popular-
ne chwasty żółtlica, gwiazdnica czy kurdy-
banek są równoprawnymi składnikami dań.  
Uczymy się od natury, słuchamy doświadczenia 
starszych i mamy wielki apetyt na wiedzę.

Razem z mieszkańcami malowniczego Budacho-
wa tworzymy i opiekujemy się ogrodem społecz-
nym. Pokazujemy dzieciom, jak ważne są krze-
wy i kwiaty, które są pożywieniem dla zapyla-
czy i ptaków. Co siać i sadzić, aby dzikie zwierzę-
ta mogły żyć bezpiecznie. Namawiamy do po-
zostawiania niewykoszonych części trawników 
na terenie wsi i tworzenia tzw. „łąk kwietnych”.  
Idziemy w przyszłość i czerpiemy z wiejskiej tra-
dycji.

Wieś to dla nas najlepsze i najpiękniejsze miejsce 
do życia oraz bogate źródło inspiracji. Takim spoj-
rzeniem chcemy inspirować innych.

Budachów 1, 66-630 Budachów
tel. 501 256 376, e-mail: kgw@budachowianki.pl

 Budachowianki, www.budachowianki.pl

KGW Budachów
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Warsztaty robienia 

biodegradowalnych 

eko-wianków 

w ramach akcji 

„Mniej śmieci, więcej 

pamięci” promującej 

kwiaty prosto 

z ogrodu 
zamiast sztucznych na 

Wszystkich Świętych.

Podczas warsztatów łąkowo-zielarskich uczymy się jak ważna jest bioróżnorodność oraz które rośliny z pobliskich łąk warto wykorzystywać w kuchni i domowej 
apteczce.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie powstało 
dnia 18 grudnia 2018 roku na mocy Ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Inicjatorką powstania KGW była Regina Giergasz, 
radna Rady Gminy. Na pierwszym zebraniu został 
wybrany zarząd w następującym składzie: Regina 
Giergasz (przewodnicząca), Zofia Stobiecka (wi-
ceprzewodnicząca), Anna Andrzejewska (sekre-
tarz), Maria Gościniak, Halina Kobus, Stanisława 
Krygowska (członkowie).

Od pierwszych dni powstania Koło zaczęło aktyw-
nie działać. Imprezą inaugurującą naszą działal-
ność była zabawa zorganizowana z okazji Dnia Ko-
biet. Kobiety z Koła chętnie włączają się w lokalne 
imprezy i uroczystości. Pieką ciasta, lepią piero-
gi, przygotowują pyszne przetwory, które potem 
sprzedają na Święcie Chleba. Finansowo wspiera-
ją inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką. 
W swoich kolorowych strojach uświetniają uro-
czystości kościelne (Boże Ciało, nabożeństwa ma-
jowe, wigilijne kolędowanie) i patriotyczne (Dzień 

Pamięci o Żołnierzach Wyklętych), śpiewając pie-
śni. Latem plotą wieniec dożynkowy. Integrują się 
podczas rajdów rowerowych, spacerów z kijka-
mi czy wyjazdów krajoznawczych. Udało nam się 
również zorganizować dwa wyjazdy jednodniowe 
do Berlina. W porze letniej podziwiałyśmy uroki 
tego pięknego miasta, a zimą uczestniczyłyśmy 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Członkinie Koła dbają o wygląd swojej wsi. Sadzą 
kwiatki na klombach, sprzątają park, cmentarz 
i teren wokół kościoła. W pierwszych miesiącach 
pandemii ochoczo szyły i rozprowadzały wśród 
mieszkańców maseczki ochronne. Chętnie anga-
żują się charytatywnie. Wzięły udział w akcji Ga-
szyn Challenge dla Mikołaja.

KGW w Chlebowie posiada swoje logo. Bochen 
chleba i kłosy zboża są symbolem wsi, a dwie 
gwiazdy zostały zaczerpnięte z herbu wojewódz-
twa lubuskiego.

Chlebowo 35, 66-620 Gubin
tel. 504 751 127, kgwchlebowo@gmail.com

 Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie
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Święto chleba w Chlebowie (2021 r.)
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Nasze Koło powstało w kwietniu 2019 roku 
i obecnie liczy 18 osób. Od początku założyłyśmy, 
że naszym celem nie są spotkania, na których go-
spodynie domowe będą jedynie wzajemnie wy-
mieniać się przepisami kulinarnymi, Koło nie po-
wstało również jako zaplecze logistyczne dla du-
żych imprez, tak jak bywało przed laty. Dziś ko-
biety w większości są nie tylko gospodyniami do-
mowymi, ale też pozostają bardzo aktywne za-
wodowo i społecznie. Stąd pojawiła się potrzeba 
wspólnych spotkań towarzyskich, rozmów, chęć 
oderwania się od codziennych spraw. 
Staramy się kultywować tradycje wiejskie, m.in. 
brałyśmy udział w konkursie wyplatanych wień-
cy dożynkowych, współorganizowałyśmy festyn 
świętojański, przygotowujemy zabawne „bra-
my” dla nowożeńców. Organizowałyśmy wyjaz-
dy członkiń Koła do innych miejscowości, w któ-
rych odbywały się lokalne imprezy i święta. Sta-
ramy się aktywować mieszkańców do wspólnych 
inicjatyw, takich jak wiejskie festyny, które przy-
czyniają się do większej integracji ludzi. Pomaga-
łyśmy w przeprowadzeniu uroczystych obchodów 
Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, czy Mikołajek. 
Od 2020 roku podjęłyśmy się trudnego zadania 
uprzątnięcia i choć częściowej rewitalizacji tere-
nu przedwojennego cmentarza. Pracy jest bardzo 
dużo, ale zapał i chęć ocalenia tego miejsca przed 

całkowitą dewastacją i zapomnieniem spowodo-
wały, że zaangażowali się w te prace inni mieszkań-
cy wioski. 
Jesteśmy żywo zainteresowane zagadnieniami 
proekologicznymi. Podczas naszych warsztatów 
wykonujemy naturalne produkty kosmetyczne: 
maści, kremy, żele – dla zdrowia i urody. Podczas 
spotkań staramy się propagować zdrową żyw-
ność, wymieniamy się doświadczeniami w tym 
zakresie, dzielimy nowinkami. 
Nie zapominamy o potrzebujących, organizowały-
śmy zbiórki przedświąteczne i inicjowałyśmy udział 
mieszkańców wsi w akcjach charytatywnych.
Nasze Koło jest młodą organizacją, ale marzy-
my o tym, by z biegiem lat między nami powsta-
ły więzi, dzięki którym będziemy mogły wspól-
nie śmiać się, a czasem razem płakać. Chciałyby-
śmy mieć poczucie, że możemy na siebie wzajem-
nie zawsze liczyć. Ponadto chcemy mieć realny 
wpływ na to, co dzieje się w naszej małej społecz-
ności i budować poczucie przynależności. Koło 
Gospodyń Wiejskich daje nam – nowoczesnym 
kobietom możliwość zarówno kultywowania tra-
dycji, jak i realizowania potrzebnych dziś celów. 
Okres pandemii jest dla nas trudnym czasem, mu-
siałyśmy zawiesić większość naszych działań, dla-
tego wierzymy, że niedługo będziemy mogły po-
wrócić do dawnej działalności. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegowie 
„Strzegowskie Dziouchy”

e-mail: kgwstrzegow@gmail.com
 Strzegów

KGW Strzegów
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Członkinie Koła Gospodyń 

Wiejskich w Strzegowie 

„Strzegowskie Dziouchy” 

(2021 r.)

Warsztaty szycia i zdobienia toreb.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brójcach, powstało 
z inicjatywy sołtys Agnieszki Czapłon. Przewodni-
czącą jest Aneta Brzezińska, sekretarzem Halina 
Pilipczuk, a skarbnikiem Janina Piechocka. Koło li-
czy 25 członkiń. 

Z dotacji z budżetu państwa zakupiona została 
drukarka, koszulki z logo Koła, chustki bandanki, 
przypinki i wiele materiałów do działalności ar-
tystycznej. Ponadto wykonany został fotoalbum 
Brójce w latach 1945-1980. Nasze Koło organi-
zuje kiermasze, bierze udział w dożynkach, festy-
nach podczas których, sprzedaje i promuje swo-
je produkty. 

W kwietniu 2019 roku ze Stowarzyszenia Mło-
dzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego, 
na zadanie publiczne współfinansowane ze środ-
ków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Koło otrzymało dotację na „Upo-
rządkowanie miejscowego rynku na przyjazd go-
ści z okazji dożynek w Brójcach”.

Od maja 2019 do lipca 2019 roku trwał projekt 
„Scrapbooking łączy pokolenia”. Projekt skierowany 
był do wszystkich osób kreatywnych, które chciały za-
poznać się z tajnikami i technikami Scrapbookingu. 

Zadanie publiczne pn. „Dbamy o ścieżkę przyrod-
niczą na dawnym cmentarzu ewangelickim” zo-

stało zrealizowane od 15 lipca 2020 do 15 sierp-
nia 2020 roku. Znajdująca się na cmentarzu ścież-
ka przyrodnicza, cenny kompleks przyrodniczy zo-
stała uporządkowana przez członkinie Koła dzięki 
dotacji z Gminy Trzciel.

Zadanie publiczne pn. „Kurs carvingu” zostało 
zrealizowane 16 września 2020 roku. Uczestniczki 
nauczyły się podstawowych zasad wykonywania 
dekoracji z warzyw.

W konkursie „Koło ARiMR w sercu wsi”. KGW 
z Brójec zajęło drugie miejsce. 

26 czerwca 2021 roku Koło realizowało zadanie 
publiczne „Noc Kupały zwyczaje i obrzędy” i na-
grało film do „Bitwy Regionów”. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Brójcach 
nie tylko wspólnie pracują na rzecz społeczno-
ści lokalnej, ale również odpoczywają. Po trud-
nym czasie związanym z odosobnieniem spowo-
dowanym COVID-19, grupa członkiń Koła, wypo-
czywała nad morzem w Pogorzelicy. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Brójcach ma swój profil na Fa-
cebooku. Zamieszcza również informacje o swo-
jej działalności w miesięczniku „Powiatowa”. Pro-
wadzi kronikę, w której udostępnia również infor-
macje z życia społeczności lokalnej. 

ul. Poznańska 1, 66-304 Brójce.
tel. 538 434 892, e-mail: hpbr@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich Brójce

KGW Brójce
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Noc Kupały – plac 

za remizą strażacką 

w Brójcach (26.06.2021 r.)

Wyjazd integracyjny (Pogorzelica, 30.08.2020 r.)
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W styczniu 2019 roku gru-
pa społeczników założyła 
w gminie Kolsko pięć Kół Go-
spodyń, między innymi na-
sze KGW ,,Czapla’’ w Jesion-

ce. Nasze Koło nie jest zbyt liczne ale działa pręż-
nie. Na każde święta robimy stroiki, które cieszą 
się sporym zainteresowaniem. Zajęłyśmy się eko-
logicznymi, zdrowymi syropami z mniszka, po-
krzywy, sosny, kwiatów i owoców czarnego bzu, 
oraz octem jabłkowym. Są to niewielkie ilości, po-
nieważ robimy to sposobem domowym z przepi-
su naszych babć. Wkładamy w naszą pracę dużo 
serca i miłości dbając przy tym o ekologię (rośliny 
zbierane są z dala od szosy). Korzystamy z tego, 
co daje nam matka natura. Dlatego też nasza se-
ria to „DARY NATURY”. 

Organizujemy także corocznie amatorskie turnie-
je piłki plażowej, promując w ten sposób gminę 
Kolsko i naszą miejscowość. Własnoręcznie lepi-
my ruskie pierogi z przepisu naszej przewodniczą-
cej, które potem sprzedajemy.

Dbamy o środowisko angażując mieszkańców 
oraz właścicieli domków letniskowych w corocz-
ne sprzątanie okolicy jeziora Rudzieńskiego. 

Z myślą o najmłodszych organizujemy Dzień 
Dziecka, świątecznego zajączka i oczywiście Mi-
kołajki. W okresie pandemii bezinteresownie 
podjęłyśmy się szycia maseczek dla mieszkańców 
naszej gminy. Korzystając z uroków naszej okoli-
cy zimą morsujemy a latem zbieramy dary natury.

Ręczne wykonywanie zająców 
z siana (Wielkanoc 2020 r.)

Jesionka 77C, 67-415 Kolsko
e-mail: kgwczapla@o2.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich „Czapla” w Jesionce

KGW Jesionka
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Spotkanie na terenie 

siedziby naszego Koła 

(2020 r.)

VI Amatorski Turniej Piłki Plażowej (czerwiec 2021 r.)
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Zwiedzanie Świnoujścia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokołowie po-
wstało w grudniu 2018 roku i liczy 20 człon-
kiń. Głównym założeniem koła była 
integracja małych i dużych mieszkań-
ców naszej wsi. Organizowaliśmy róż-
ne imprezy. Dla dzieci pieczenie pier-
niczków i robienie dekoracji świątecz-
nych. Na Wielkanoc dzieci robiły kart-
ki świąteczne dla wszystkich miesz-
kańców.

Dla dorosłych mieszkańców odbywa-
ły się spotkania opłatkowe, sylwester, 
festyny. Dla poprawienia samopoczu-
cia i kondycji naszych pań miałyśmy 
zajęcia z aerobiku. W tym roku odbył 
się nasz pierwszy wspólny wyjazd nad 
morze do Miedzyzdrojów i Świnouj-
ścia.

Bierzemy również udział w wydarze-
niach organizowanych przez włoda-
rzy naszej gminy takich jak dożynki. 
Ostatnio uczestniczyliśmy w Święcie 
Jabłka w Kożuchowie, gdzie zwycięży-
liśmy w konkursie na najlepsze danie 

i wypiek z jabłkami. Dalej chcemy działać na 
rzecz wsi i jej mieszkańców. 

Sokołów 2a, 67-120 Kożuchów

KGW Sokołów
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Święto Jabłka (Kożuchów, 2021 r.)

Wyjazd integracyjny 

w Międzyzdrojach.
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Koło Gospodyń Wiejskich na „Obcasach” w Stu-
dzieńcu stanowi przykład młodego Koła. Swo-
ją działalność rozpoczęłyśmy w roku 2019, kiedy 
to podczas organizacji Dnia Dziecka, grupa mło-
dych kobiet postanowiła rozpocząć wspólne dzia-
łania na rzecz miejscowości. Przewodniczącą Za-
rządu KGW jest Marlena Janicka, zastępcą Pau-
lina Kołaska a członkiem Zarządu Joanna Micha-
lak. Naszym pierwszym największym wyzwaniem 
było stworzenie Wieńca Dożynkowego, najwięk-
szym, ponieważ, nigdy wcześniej żadna z nas nie 
brała udziału w takim przedsięwzięciu. Następny 
był udział w Dożynkach Gminnych w Lasocinie, 
gdzie zaprezentowałyśmy wspaniałe stoisko wy-
pełnione pysznym jadłem oraz rękodziełem, god-
nie również reprezentowałyśmy nasze sołectwo 
w Turnieju Wsi o Puchar Burmistrza Kożuchowa, 
gdzie zajęłyśmy III miejsce.

Nasze KGW zintegrowało wspaniałe młode poko-
lenie kobiet, pełnych pasji, pomysłów, a przede 
wszystkim chętnych do działania, by pokazać, jak 
można wspólnie wiele osiągnąć dla miejscowości 
i jak wspólnie można nieść pomoc i radość innym. 

Korzystając ze wsparcia dotacji z budżetu państwa 
mogłyśmy wyposażyć nasze Koło w najpotrzeb-

niejsze i niezbędne narzędzia do organizacji różne-
go typu imprez dla dzieci, jak i również dorosłych.

Podczas dwóch edycji kożuchowskiego Świę-
ta Jabłka w 2019 oraz 2021 roku zachwycałyśmy 
rozmaitością ciast i innych pyszności z wykorzy-
staniem jabłek oraz bogactwem rękodzieła rów-
nież nawiązującego do motywu jabłka. Rok 2019, 
był czasem pełnym wielu cudownych akcji, któ-
rych byłyśmy częścią. Zakończył się Jarmarkiem 
Bożonarodzeniowym organizowanym w Cen-
trum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, gdzie rów-
nież nasze wyroby przyciągały wielu odwiedzają-
cych. Niestety rok 2020 nie należał do łaskawych, 
pandemia Covid-19 pokrzyżowała nam wiele pla-
nów, lecz jesteśmy pełne nadziei, że to, co najgor-
sze jest już za nami i możemy wznowić swą dzia-
łalność, by każde jutro stało się lepsze. Dowodem 
tego jest rok 2021, w którym zorganizowałyśmy 
Festyn z okazji Dnia Dziecka czy też Festyn #Szcze-
pimySię z KGW. Wzięłyśmy udział w kilku konkur-
sach m.in. „Bitwie Regionów” czy też „Kubek, 
dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest grat-
ka”, mamy jeszcze wiele innych planów na ten rok 
oraz kolejne lata. Nasza pomysłowość nie zna gra-
nic… a obecność na jakiejkolwiek imprezie wnosi 
energię i wzbogaca nie tylko o element „tradycji”.

adres do korespond.: Studzieniec 33B, 67-120 Kożuchów
tel. 792 003 423, e-mail: kgwnaobcasach@gmail.com

 Koło Gospodyń Wiejskich „Na Obcasach” w Studzieńcu

KGW Studzieniec
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Święto Jabłka (Kożuchów, 2021 r.)

Zbiórka charytatywna 

– Gaszyn challenge.
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Nasze KGW powstało w 2019 roku z inicjatywy 
kilkunastu pań, które wcześniej spotykały się 
i organizowały w naszej miejscowości impre-
zy okolicznościowe. Dzięki pomocy finansowej 
z budżetu państwa organizowaliśmy liczne spo-
tkania kulinarne i festyny rodzinne. Zakupiony 
został sprzęt, który umożliwił nam wykonywanie 
ciekawych warsztatów. Do naszego Koła zapisa-
ły się 34 panie z Niedoradza a nowych chętnych 
nie brakuje. Z czasem nasza aktywność wzrosła, 
chcemy działać prężnie nie tylko na terenie na-
szej wsi ale i gminy oraz województwa. 

Już na początku swojej działalności nasze Koło 
uczestniczyło w  warsztatach kulinarnych organi-
zowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej wspólnie z uczniami klasy gastronomicz-
nej ZSiPKZ w Zielonej Górze. Dla wszystkich chęt-
nych mieszkańców naszej miejscowości zorgani-
zowaliśmy warsztaty florystyczne, pieczenie pier-
ników, przygotowywanie potraw wigilijnych.

Naszym sukcesem jest zajęcie I miejsca w wo-
jewództwie lubuskim w ogólnopolskim konkur-
sie „Koło ARiMR w Sercu Wsi” w ramach którego 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowywały filmi-
ki opowiadające o ich działalności. 

Liczne przepisy naszych gospodyń zamieszcza-
łyśmy w regionalnych gazetach oraz w mediach 
społecznościowych. Współpracując z Radą Sołec-
ką oraz Kołem Łowieckim „Słonka” organizujemy 
festyny, imprezy okolicznościowe i jubileuszowe 
między innymi: Dzień Kobiet, Wspólne Śpiewa-
nie Kolęd, Piknik Rodzinny. W przyszłości pragnie-
my organizować cykliczny festyn promujący na-
szą miejscowość słynącą z grzybobrania pod na-
zwą „Grzybobranie z KGW w Niedoradzu”. 

Festyn rodzinny 
(Niedoradz, 24.10.2019 r.)

Niedoradz, ul. Drzewna 3
67-106 Otyń

tel. 532 872 922

KGW Niedoradz

26



Lepimy pierogi (16.12.2019 r.)

Kolędowanie 

(5.01.2020 r.)
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Stare Kramsko to miejscowość atrakcyjna tury-
stycznie. W tej urokliwej okolicy od 1955 roku 
działa nasze Koło Gospodyń, organizacja powsta-
ła jako druga z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich na 
terenie gminy Babimost. Pierwszą przewodniczą-
cą naszej organizacji była Zofia Lange, dalej Maria 
Andrys, Helena Baranowicz, Gertruda Tomaszew-
ska, Wanda Konkiewicz, Teresa Rychła i obecnie 
pełniąca tę funkcję Kamila Meyer.

Działalność naszego Koła była i jest bardzo 
wszechstronna. Początkowo wysiłek skierowano 
na szkolenie kobiet wiejskich, a w późniejszym 
okresie na organizacje współzawodnictwa w pod-
noszeniu produkcji rolnej w ramach państwowe-
go planu gospodarczego. Zespoły działające przy 
Kółkach Rolniczych popularyzowały prowadzenie 
ogródków przydomowych, na których uprawiano 
warzywa i pielęgnowano kwiaty. Organizowano 
wycieczki i pielgrzymki. Prowadzono też konkursy 
szycia, gotowania, haftu i na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. I właśnie dzięki tym konkursom 
i współzawodnictwu nasze KGW przyczyniło się 
do tego, że nasza wioska jest piękna i czysta. Pod-

czas powodzi w 1997 roku nasze panie przygoto-
wywały i rozwoziły posiłki oraz zebraną odzież, 
środki czystości, żywność w miejsca dotknięte 
klęską. Obecnie nasze KGW inicjuje i prowadzi 
działalność gospodarczo-handlową, np. mała ga-
stronomia, promowanie, sprzedaż rękodzieła lu-
dowego i artystycznego. Jedną z najbardziej po-
pularnych i najstarszych form działalności KGW 
jest prowadzenie wypożyczalni sprzętu gospo-
darstwa domowego. Działalność ta służy pozy-
skiwaniu środków na finansowanie podejmowa-
nych inicjatyw socjalnych, a także na działalność 
kulturalno-oświatową. Nasze KGW posiada strój 
regionalny – „Kamszczanki” odtworzony na styl 
starego oraz od niedawna strój nowoczesny. Na-
sza działalność prowadzona jest w ramach współ-
pracy z organizacjami młodzieżowymi, Przedszko-
lem, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką, 
partnerskim miastem Neuruppin, organami sa-
morządu terytorialnego i administracji rządowej, 
oraz instytucjami obsługującymi wieś.

Stare Kramsko 36, 66-110 Babimost
tel. 667 223 219, kgwstarekramsko@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kramsko

KGW Stare Kramsko
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Stoły Wielkanocne (12 marca 2016 r.)

Wycieczka do Berlina 

(9 grudnia 2014 r.)
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bełczu „Bełczowian-
ki” swoją siedzibę ma w cichej, otoczonej lasami, 
miejscowości Bełcze w Gminie Bojadła w woje-
wództwie lubuskim. Nasze koło zostało założone 
w połowie 2019 roku i liczy 19 członkiń w różnym 
wieku, zaczynając od młodych matek po kobiety 
pracujące, jak i emerytki (córka, mama, babcia).

Jak dotąd dwa razy korzystałyśmy z dotacji pań-
stwowych, które pomogły nam zbudować za-
plecze gastronomiczne i wystawowe, gdzie jesz-
cze w 2019 roku mogłyśmy spróbować naszych 
sił na Dożynkach powiatowo-gminnych w Kleni-
cy. Przedstawicielki Koła brały udział w szkoleniu 
pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla 
Kół Gospodyń Wiejskich” organizowanym w Za-
borze. Dużym osiągnięciem dla naszego raczku-
jącego Koła było pozyskanie mikrodotacji w ra-
mach projektu „Startuj z FIO-NOWY POCZĄTEK” 
z naszego lokalnego LGD w Zaborze „Miedzy Odrą 
a Bobrem”.

Gdy zakładałyśmy Koło nie spodziewałyśmy się 
okoliczności jakie nastały w wyniku pandemii CO-
VID-19 (bez imprez, festynów, spotkań). Pomimo 
tego rok 2020 przyniósł nam propozycję uczest-
nictwa w zaskakującym dla nas projekcie, co po-
kazało już pierwsze spotkanie, a kolejne były co-

raz bardziej intrygujące;-)) TO NASZ CZAS! Akty-
wizacja kobiet zamieszkujących obszary wiejskie 
realizowanym przez Stowarzyszenie Ducatrix, 
dzięki którym mogłyśmy się spotkać i spędzić tro-
chę czasu w swoim babskim gronie.

Ponadto w naszej miejscowości organizujemy im-
prezy plenerowe (m.in. Dzień Pieczonego Ziem-
niaka), współpracujemy z innymi kołami z naszej 
gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Pieczemy ciasta na festyny charytatywne i nigdy 
nie odmawiamy pomocy jeśli ktoś o taką poprosi.

Bełcze 31, 66-130 Bojadła
tel. 603 277 447, agulek880930@wp.pl

 Sołectwo Bełcze-Koło Gospodyń Wiejskich „Bełczowianki”

KGW Bełcze
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Wspólne gotowanie (świetlica wiejska 
w Bełczu).

Warsztaty TO NASZ CZAS 

z Ducatrix (Bełcze).
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Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Urzuty 
zostało założone przez panią Elżbietę Budzyńską. 
Panie zebrały się po raz pierwszy, w celu powoła-
nia Koła, w dniu 23 marca 2019 roku. Koło założy-
ło 21 osób. 

Za cel działalności KGW w Urzutach obrało sobie 
zwłaszcza działanie na rzecz kultywowania kul-
tury ludowej, tradycji, dziedzictwa regionalnego 
i narodowego, a także działanie na rzecz wszech-
stronnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Działając już jako pełnoprawna organizacja Koło 
debiutowało organizując w czerwcu 2019 roku 
imprezę kulturalną z okazji Nocy świętojańskiej. 
Kolejnym działaniem Koła na rzecz kultywowa-
nia lokalnej tradycji było uczestnictwo w organi-
zowanym przez Polską Izbę Produktu Regional-
nego i Tradycyjnego oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego konkursie kulinarnym 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, 
gdzie nasz chleb odpustowy zajął I miejsce w ka-
tegorii produkt cukierniczy. Na odpust w Urzu-
tach na Matki Boskiej Zielnej pieczony jest tra-
dycyjny chleb odpustowy z ciasta drożdżowego. 
Ksiądz na ołtarzu kroi ten chleb i dzielą się nim 
wszyscy mieszkańcy. Panie z KGW wyplotły rów-
nież wieniec dożynkowy, z którym wystąpiły na 
dożynkach gminnych w Wysokiej. Dla dzieci, pod-

czas dożynek, Koło przygotowało pokaz ubijania 
masła.

Rok 2020 Koło rozpoczęło organizując dla miesz-
kańców świąteczne spotkanie opłatkowe. Jest to 
powrót do tradycji miejscowości ponieważ spo-
tkania takie były organizowane przed laty. W tym 
samym roku udało się pozyskać środki zewnętrz-
ne dzięki którym po raz drugi zorganizowano dla 
mieszkańców wydarzenie „Spotkajmy się i poszu-
kajmy kwiatu paproci – Noc Świętojańska”, warsz-
taty dla mieszkańców pt. „Poznajemy tradycje na-
szego regionu – wiem gdzie mieszkam” (ze środ-
ków KSOW), na których mieszkańcy mogli poznać 
kulturę górali bukowińskich oraz regionu kozła. 
Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się śpiewu 
i tańców. 

W bieżącym roku również organizowane będą 
w ramach projektu „Razem będzie raźniej” – Noc 
Świętojańska oraz festyn odpustowy, a także wy-
darzenie promujące zwyczaje dożynkowe pt. „Od 
zboża do chleba”.

Koło uczestniczy w kiermaszach i jarmarkach 
z żywnością regionalną i tradycyjną, inicjuje działa-
nia na rzecz poprawy estetyki miejscowości i eko-
logii, a także integruje kobiety w miejscowości 
i daje wiarę, że wspólnie można więcej osiągnąć. 

ul. Brzozowa, 66-007 Urzuty
e-mail: kgw.urzuty@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach

KGW Urzuty
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Warsztaty „Wiem gdzie mieszkam – poznajemy tradycje naszego regionu” (13.09.2020 r.)

Wydarzenie „Spotkajmy 

się i poszukajmy 

kwiaty paproci – 

Noc Świętojańska” 

(15.08.2020 r.)
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Tworzenie rabaty ziołowej (2021 r.)

Koło Gospodyń Wiejskich w Pierzwinie-Kamionce 
powstało w sierpniu 2020 roku i od samego po-
czątku w jego prace zaangażowała się liczna gru-
pa kobiet. Głównym celem organizacji jest pro-
mowanie zdrowego stylu życia oraz inicjowanie 
przedsięwzięć integrujących mieszkańców obu 
wsi. Oprócz tradycyjnych działań, takich jak festy-
ny wiejskie, członkinie koła podejmują się także 
wielu nieszablonowych akcji, jak choćby kręcenie 
filmu, budowanie świadomości lokalnej poprzez 
organizowanie konkursu fotograficznego dla dzie-
ci, publikacja książki w postaci katalogu zabytków, 
czy też aktywizacja sportowa dzieci (treningi pił-
karskie na miejscowym boisku) i dorosłych (za-
jęcia fitness w świetlicy). Koło organizuje także 
działania na rzecz kształtowania i upiększania naj-
bliższego otoczenia, m.in. tworząc ogródek zioło-
wy, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkań-
cy, czy też sadząc rabaty kwiatowe wokół miejsco-
wego kościoła. 

Członkinie Koła angażują się też w działalność 
charytatywną, taką jak zbiórka żywności na rzecz 
Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Promu-
ją także ochronę środowiska, mobilizując okolicz-

nych mieszkańców do udziału w akcji zbierania 
nakrętek. Wszechstronność inicjatyw podejmo-
wanych przez KGW w Pierzwinie-Kamionce spra-
wia, że pozytywnie wyróżnia się ono na tle innych 
organizacji społecznych w regionie. W sierpniu 
2021 roku zostało ono wyróżnione statuetką „Li-
der Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 
2021”. 

e-mail: kgwpierzwinkamionka@gmail.com
 Koło Gospodyń Wiejskich Pierzwin Kamionka

KGW Pierzwin-Kamionka
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Podczas 
organizacji 

pikników 
i festynów 

sprzedajemy nasze wyroby.

Laureaci konkursu 

fotograficznego 

organizowanego 

przez KGW 

w czerwcu 2021 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu istnieje od 
sierpnia 2019 roku. Obecnie KGW liczy 13 człon-
ków. Nasza działalność skupiła się na produkcji 
mydła ekologicznego, które chcemy oferować do 
sprzedaży mieszkańcom gminy a także poza nią. 
Dzięki temu pozyskamy środki na naszą dalszą 
działalność. Korzystamy również z innych dotacji 
zewnętrznych.

We wrześniu 2019 roku KGW brało udział w Do-
żynkach Prezydenckich w Spale. Udało nam się 
zrealizować kilka inicjatyw dla mieszkańców na-
szej miejscowości. Na przełomie czerwca i lip-
ca 2020 roku KGW realizowało projekt z budże-
tu Gminy Świdnica pt. „Żyjąc zdrowo pomagam 
przyrodzie”. W ramach projektu zorganizowano 
pogadanki, które przyczyniły się do wzrostu świa-
domości ekologicznej związanej z używanymi na 
co dzień kosmetykami i środkami czystości oraz 
warsztaty, na których wyprodukowano ekolo-
giczne mydło oraz proszek do prania. W sierpniu 
2020 roku KGW brało udział w projekcie „To nasz 
czas – aktywizacja kobiet zamieszkujących obsza-
ry wiejskie”. Podczas organizowanych zajęć za po-

mocą różnych ćwiczeń odkrywaliśmy cechy na-
szej osobowości i temperamentu. Nauczyliśmy się 
jak osiągać swoje cele pozostając w prawdziwych 
i dających satysfakcję relacjach z innymi. Z dotacji 
zewnętrznych w czerwcu 2021 roku zorganizowa-
liśmy wycieczkę integracyjną do Bolesławca, gdzie 
braliśmy udział w warsztatach ceramicznych oraz 
zwiedziliśmy zamek w Grodźcu. KGW „Grabowiec” 
było także współorganizatorem festynu w Świdni-
cy, gdzie zbieraliśmy pieniążki na pomoc w lecze-
niu chorej na SMA Ani z Zielonej Góry.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego 
projektu z budżetu Gminy Świdnica. Z dotacji za-
kupiono stół betonowy do gry w tenisa stołowego 
oraz piłeczki i paletki. Projekt ma celu umożliwie-
nie mieszkańcom Grabowca czynnego spędzania 
czasu na wolnym powietrzu oraz zachęcenie mło-
dzieży do wspólnej integracji.

Pragniemy w dalszym ciągu prowadzić tego typu 
działania i realizować projekty, ponieważ zdajemy 
sobie sprawę, jakie korzyści dają mieszkańcom 
wsi oraz gminy. 

Grabowiec 31, 66-008 Świdnica
tel. 519 711 610

 KGW Grabowiec

KGW Grabowiec
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Turniej tenisa 
stołowego 

z okazji 
zakończenia 

wakacji.

Udział KGW 

w pikniku 
charytatywnym 

w Świdnicy 

na rzecz chorej 

na SMA Ani 

z Zielonej Góry.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze powstało 
18 czerwca 2019 roku z inicjatywy kilku kobiet, 
które wychowały już swoje dzieci i mają czas na 
realizowanie swoich pasji. Jest nas obecnie 17 ko-
biet, mamy różne umiejętności i na spotkaniach 
czy warsztatach tematycznych je realizujemy.

Na spotkaniach w świetlicy wiejskiej gramy rów-
nież w gry planszowe, a przy kawie przekazujemy 
sobie ciekawe przepisy kulinarne. Przygotowu-
jemy też ozdoby wielkanocne (palmy, ozdoby na 
szydełku) stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe. 
Organizujemy spotkania kulinarne, na których ro-
bimy zapomniane potrawy naszych mam i babć 
(babka ziemniaczana, kartacze). Bierzemy rów-
nież udział w imprezach gminnych oraz charyta-
tywnych. W planie na rok bieżący mamy warszta-
ty zielarskie, florystyczne, wyrobu mydła, wyro-
bu świec, wycieczkę rowerową na most Bobrow-
niki-Stany, warsztaty z makramą, poznanie sztuki 
decoupage, sprzątanie świata i kilka innych. W za-
łożeniach KGW ma również za zadania integrację 
środowiska wiejskiego. 

Współpracujemy z Urzędem Gminy, Biblioteką 
Publiczną, Lokalną Grupą Działania między Odrą 
a Bobrem, Fundacją Orlenen oraz Stowarzysze-
niem Dukatrix.

W tym roku udało nam się zrealizować projekt 
z Orlenu pt. „Muzyczno-kulinarne podróże kul-
turalne w gminie Zabór”. W ramach tego projek-
tu odbyły się trzy koncerty muzyczne: Zapomnia-
ne melodie, Piosenki 20-lecia Międzywojenne-
go, Przedwojenne piosenki kabaretowe oraz spo-
tkanie autorskie z pisarką nagrodzoną Lubuskim 
Wawrzynem Literackim – Zofią Mąkosą. Wszyst-
kie cztery imprezy były poprzedzone warsztata-
mi kulinarnymi. Powstałe tam wyroby były po-
tem serwowane na koncertach (między innymi: 
pikantny pasztet ziemniaczany z dipem czosnko-
wym, brownie z fasoli, chleb pieczony ze smal-
cem i ogórkiem kiszonym oraz różne wypieki. Je-
żeli sytuacja pandemiczna pozwoli nam zrealizo-
wać pozostałe projekty będzie to nasz mały suk-
ces.

ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

KGW Zabór
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Warsztaty wikliniarskie 

(październik 2020 r.)

Przygotowanie palm wielkanocnych (kwiecień 2020 r.)
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Wyjazd integracyjny nad jezioro Sławskie 
(wrzesień 2020 r.)

Koło Gospodyń Wiejskich w Gozdnicy powsta-
ło w połowie 2019 roku i od razu rozpoczęło ak-
tywne działanie na rzecz mieszkańców naszej 
miejscowości. Zorganizowaliśmy Bal Seniora oraz 
Dzień Babci i Dziadka. Współtworzyliśmy, wspól-
nie z Gozdnickim Domem Kultury, Jarmark Bożo-
narodzeniowy oraz wakacyjne warsztaty dla dzie-
ci, podczas których prowadziliśmy zajęcia kuli-
narne. Wzięliśmy również udział w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy, podczas której 
wspieraliśmy zbiórkę naszymi 
wspaniałymi wypiekami. Dba-
my również o integrację człon-
ków Koła z mieszkańcami naszej 
miejscowości i tak zorganizowa-
liśmy wspólny wyjazd nad Jezio-
ro Sławskie. 

Naszym największym sukcesem 
jest pozyskanie środków z pro-
gramu Lubuska Odnowa Wsi 
na organizację warsztatów ce-
ramicznych. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu mogliśmy wyposa-
żyć pracownie w profesjonalny 
sprzęt oraz zorganizować warsz-
taty dla dzieci, młodzieży i se-
niorów. Warsztaty cieszyły się 

ogromnym powodzeniem. W jednym ze spotkań 
plenerowych wzięło udział ok. 200 osób. Nasze 
działania zastopowała pandemia, jednak wierzy-
my, że sytuacja zmierza do normalności i planuje-
my już kolejne wydarzenia i inicjatywy. 

W czasie popandemicznym zainicjowaliśmy już 
postawienie wielkiego serca na nakrętki oraz po-
zyskaliśmy środki na odnowienie muralu w cen-
trum naszej miejscowości.  

ul. Ceramików 25
68-130 Gozdnica

 KGW Gozdnica

KGW Gozdnica
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Świąteczne 

warsztaty kulinarne 

(grudzień 2019 r.)

Warsztaty ceramiczne (wrzesień 2020 r.)
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Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłono-
wie nie jest nigdzie udokumentowane, ale z opo-
wiadań starszych mieszkanek wsi wynika, iż po-
wstało w latach 50-tych XX wieku. Nie ma moż-
liwości ustalenia, która z Pań była pierwszą prze-
wodniczącą, jednak z informacji uzyskanych od 
ówczesnych członkiń wynika, że w zarządzie Koła 
aktywnie działały Danuta Turek, Janina Kicyła, 
Elżbieta Piątkowska oraz Henryka Horbowa.

Jako organizacja społeczna Koło Gospodyń Wiej-
skich w Jabłonowie było wizytówką wsi, służyło 
integracji mieszkańców oraz kultywowaniu i pod-
trzymywaniu tradycji. Z inicjatywy KGW co roku 
organizowane były różnego rodzaju kursy, m.in. 
kurs kroju i szycia – w roku 1958 (zdjęcie obok), 
kurs gotowania i wypieków. Z biegiem lat aktyw-
ność Koła malała a w końcu zanikła. Kiedy w roku 
2018 weszła w życie ustawa dedykowana Ko-
łom Gospodyń Wiejskich, w Jabłonowie ponow-
nie powstało KGW. Obecnie Koło liczy ponad 20 
członków. Działalność KGW w Jabłonowie pro-
wadzona jest przy ścisłej współpracy z sołtysem, 

radą sołecką oraz całą społecznością lokalną. Uro-
czystości organizowane na wsi są zazwyczaj przy-
gotowywane przy współudziale członków Koła. 
We współpracy z pozostałymi organizacjami ko-
biety z KGW przygotowują imprezy okolicznościo-
we odbywające się na terenie naszej wsi, a na tra-
dycyjne uroczystości dożynkowe sporządzają wie-
niec dożynkowy. W ramach integracji społeczno-
ści wsi organizowane są wycieczki rowerowe, tu-
rystyczno-krajoznawcze a nawet mamy za sobą 
pielgrzymkę rowerową. Członkinie Koła organi-
zują zajęcia z rękodzieła oraz spotkania na wiej-
skim placu zabaw, o który wspólnie z pozostały-
mi organizacjami dbają. Kilkakrotnie KGW brało 
udział w konkursach grantowych Urzędu Marszał-
kowskiego w Zielonej Górze. Pozwoliło to dopo-
sażyć świetlicę wiejską oraz prowadzić działania 
na rzecz wsi.

Z inicjatywy członków Koła powstał zespół mu-
zyczny, który w ostatnim czasie został przekształ-
cony w stowarzyszenie.

ul. Żagańska 18, 68-113 Jabłonów
tel. 609 701 217

 Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonowie

KGW Jabłonów
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Członkowie koła 

w 2019 r.

Członkowie koła 
w 1958 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich z Wrzesin powstało 
w 2018 roku. Przewodniczącą Koła jest pani Wio-
letta Dörel. Zastępcą przewodniczącej jest pani 
Justyna Daraż. Nasza działalność skupia się na 
rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet oraz zwięk-
szeniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propa-
gowaniu kultury i tradycji.

Koło Gospodyń Wiejskich realizuje szereg działań 
skierowanych bezpośrednio do swoich członkiń, 
ale również do całej społeczności wsi Wrzesiny 
(szczególnie dzieci i młodzieży). Staramy się po-
zyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, m.in. 
z Lubuskiej Odnowy Wsi, LGD, FIO oraz ARiMR. 
Bardzo często organizujemy różnego rodzaju im-
prezy, np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, 
święta pieczonego ziemniaka oraz Dnia Seniora. 

Imprezy te mają na celu zintegrować mieszkań-
ców. Goście z innych miejscowości i miast chęt-
nie uczestniczą w naszych zabawach tanecznych! 
Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy doposa-
żyć naszą świetlicę wiejską, która doczekała się 
remontu w 2020 roku. Zagospodarowaliśmy plac 
zabaw dla dzieci poprzez zakup huśtawek, dom-
ku ze zjeżdżalnią oraz innych urządzeń. Powsta-
ła również siłownia zewnętrzna, z której korzy-
stają nawet seniorzy. KGW z Wrzesin jest otwar-
te na nowe zadania i nie boi się żadnych wyzwań. 
W przyszłości planuje w większym stopniu inte-
grować mieszkańców wsi i wzbogacić ją w nowe, 
przydatne urządzenia.

Wrzesiny, ul. Szkolna 10, 68-113 Brzeźnica
tel. 534 552 155, piotr.daraz@wp.pl

 Wrzesiny

KGW Wrzesiny
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Festyn z okazji 
Dnia Dziecka (10.06.2019 r.)

Zdjęcie grupowe 

Koła Gospodyń 

Wiejskich 
z Wrzesin 
(Plac zabaw, 

10.07.2021 r.)
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Wpisane do krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich w 2019 roku, nieformalnie funkcjono-
wało od lat 70-tych. Od początków swojego ist-
nienia skupiało się na podnoszeniu wśród miesz-
kanek wsi umiejętności gotowania i pieczenia, 
propagowaniu między mieszkańcami wsi trady-
cyjnych potraw, było też głównym animatorem 
życia kulturalnego. Obecnie członkinie Koła sku-
piają się na propagowaniu zdrowego odżywiania 
oraz aktywności fizycznej jako klucza do długie-
go i zdrowego życia. Cały czas dbają też, aby świe-
tlica wiejska była sercem życia kulturalnego na-
szej wsi.

W tym roku będziemy realizowały trzeci projekt 
we współpracy z fundacją „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich”, który ma zachęcać mieszkanki wsi 
do aktywności fizycznej oraz poszerza wiedzę 
i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania.

Członkinie Koła wraz z grupą mieszkańców, która 
angażuje się w działania Koła okazjonalnie, dba-
ją i pamiętają o Dniu Matki, Dniu Kobiet, Dniu Se-
niora, Dniu Dziecka. To Koło Gospodyń często we 
współpracy z Radą Sołecką przygotowuje Miko-
łajki i Święto Ziemniaka.

Chcemy, żyć dłużej, zdrowiej ale i piękniej. Stąd 
nasadzenia kwiatów przy przystankach autobu-
sowych czy warsztaty florystyczne dla zaintereso-
wanych tworzeniem dekoracji kwiatowych upięk-
szających domy i obejścia.

Liczymy, że zagospodarowywany przez Koło teren 
wokół świetlicy wraz z placem zabaw staną się dla 
mieszkańców i ich dzieci atrakcyjnym miejscem 
do spędzania wolnego czasu. Rowerzyści zaś znaj-
dą tu doskonałe miejsce na postój. 

Przylaski 9 (świetlica), 68-113 Przylaski
tel. 694 061 043

 KGW Przylaski

KGW Przylaski
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Członkinie Koła w kuchni 
w świetlicy.

Członkinie Koła 

przed świetlicą 

wiejską.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy działa już 
od około sześcidziesięciu lat. W 2019 roku przeje-
łysmy tradycje i zaczęłyśmy oficjalnie działać pod 
nazwą Koło Gospodyń Wiejskich „Bystra Woda” 
z Brzeźnicy. Nasze koło liczy 31 osób w tym 3 męż-
czyzn. Jesteśmy trzecim pokoleniem, którego ce-
lem jest wsparcie społeczności, w której miesz-
kamy. Dzięki dotacjom doposażyliśmy plac za-
baw, zakupiliśmy dodatkowe naczynia. Pierogi od 
członkiń Koła wsprały festyn na rzecz chorej Mii. 
Ostatnie miesiące były dla Nas bardzo pracowi-
te. Brałyśmy udział w festiwalu KGW „Polska od 
Kuchni” w dwóch konkursach – artystycznym oraz 
kulinarnym. Jako danie regionalne zaprezentowa-
łyśmy mamałygę. Przeszłyśmy eliminacje i dosta-

lyśmy się do etapu wojewódzkiego, który odbył 
się 26 czerwca w Ochli. Po rywalizacji z innymi Ko-
łami Nasza potrawa została doceniona przez jury, 
tym samym zajęłyśmy pierwsze miejsce i wzię-
łyśmy udział w finale ogólnopolskim w Warsza-
wie. Jest to dla Nas ogromny zaszczyt oraz wyróż-
nienie. Współpracujemy z różnymi organizacjami 
działającymi na Naszym obszarze m.in. Stowarzy-
szenie na Rzecz rozwoju wsi, OSP Brzeźnica, Rada 
Sołecka, Rada kościelna oraz Zespół Górali Buko-
wińskich „Watra”. Wspólnymi siłami organizuje-
my Dzień Dziecka, Dzień Lobiet, odpust parafial-
ny, Dzień Seniora. Panie z Koła pieką wyśmienite 
ciasta i ciasteczka, których można skosztować na 
festynach. 

ul. Zielonogórska 52, 68-113 Brzeźnica
tel. 692 293 729, kgw.brzeznica@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich „Bystra Woda” Brzeźnica

KGW Brzeźnica
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Półfinał festiwalu 

„Polska od Kuchni” 

(Ochla, 26.06.2021 r.)

Dzień Kobiet (Brzeźnica, 8.03.1989 r.)
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Z ustnych przekazów wynika, że Koło Gospodyń 
w Bobrzanach istniało już w latach 50-tych ubie-
głego wieku. Zrzeszało gospodynie z Bobrzan, 
które spotykały się i uczestniczyły w życiu spo-
łecznym wsi. W ramach działalności 
członkinie brały udział w kursach kroju 
i szycia, gotowania, robótek ręcznych, 
pieczenia ciast oraz w szkoleniach dla 
Kół Gospodyń. Nasze Koło bierze udział 
w przygotowywaniach Dożynek, Dnia 
Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajek i spo-
tkań kresowych. Na wymienione uro-
czystości Koło Gospodyń przygotowu-
je ciasta i posiłki. W szczególności przy-
kładamy wagę do tradycyjnej potrawy 
tj. „pierogów drożdżowych”, którą po-
dajemy na naszych imprezach lokal-
nych. Danie to pochodzi z Podola i przy-
wieźli ją nasi przodkowie. Przy Kole Go-
spodyń Wiejskich działa zespół śpiewa-

czy „Kalina”. Nasze Koło bierze udział w projekcie 
„Nowoczesna wieś – Bobrzany”, w ramach pro-
gramu „Lubuska Odnowa Wsi”. 

Bobrzany 46
67-320 Małomice

 Koło Gospodyń Wiejskich Bobrzany

KGW Bobrzany
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Dożynki, 1975 r.
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Ochla, 2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwniku „Śliwniczan-
ki” zostało założone w październiku 2019 roku 
i od tego czasu aktywnie działa na rynku lokalnym 
organizując różnorodne imprezy dla społeczności 
Śliwnika (gm. Małomice, pow. żagański) i okolic.

Celem Koła jest krzewienie kultury wiejskiej i ak-
tywizacja ludności z obszarów wiejskich. Zaszcze-
pienie wśród dzieci, seniorów, wszystkich miesz-
kańców wsi kultury warto-
ściowego spędzania cza-
su wolnego. Swoim dzia-
łaniem chciałybyśmy za-
chęcać do prac społecz-
nych i budzić wrażliwość 
na drugiego człowieka. Na-
sze cele ukierukowane są 
na rozwijanie aktywności 
mieszkańców. Dzięki na-
szym kreatywnym dzia-
łaniom udaje nam się re-
alizować wiele ciekawych 
projektów.

W czerwcu 2021 roku 
Śliwniczanki wzięły udział 
w konkursie kulinarnym 
„Polska od Kuchni”, gdzie 
zajęły drugie miejsce 

i dzięki temu, dostały szansę wzięcia udziału w fi-
nale ogólnopolskim Festiwalu KGW w Warszawie. 
Docenione w ten sposób czujemy się jeszcze bar-
dziej zmotywowane do dalszej pracy, nasze dzia-
łania mają niezwykły wpływ na promocję miej-
scowości i regionu.

„Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe” takie właśnie 
są Śliwniczanki. 

Śliwnik 16a, 67-320 Małomice
e-mail: kgwsliwniczanki@gmail.com

 Śliwnik i My

KGW Śliwnik
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Śliwnik, 2021 r.

Śliwnik, 2021 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bożnowie działa już 
od lat powojennych. Po wojnie osiedlili się tu lu-
dzie z krakowskiego, lubelskiego, Litwy (Wilno), 
Ukrainy (Kowel), Białorusi – tzw. „Zabużanie”. 
Mieszkanki Bożnowa zawiązały pierwsze Koło Go-
spodyń Wiejskich w celu prawa pierwszeństwa 
zakupu kurczaków, wymiany przepisów oraz inte-
gracji. Głównym celem, jaki przyświęcał członki-
niom Koła, było polepszenie kultury i poziomu ży-
cia kobiet wiejskich i całej społeczności wiejskiej. 
Organizowały kursy szycia, gotowania czy piecze-
nia. Kobiety z KGW urządzały zabawy wiejskie, 
robiły wieńce dożynkowe, piekły chleb. Kobiety 
działały aktywnie angażując swój czas i prywat-
ne pieniądze, aby Koło mogło działać jak najlepiej 
i służyć mieszkańcom Bożnowa. Obecne członki-
nie KGW są już trzecim pokoleniem kobiet, które 
chcą i działają na rzecz swojej małej społeczności. 
W grudniu 2018 roku Koło zostało oficjalnie zare-
jestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

Na chwilę obecną KGW w Bożnowie liczy 11 człon-
kiń. KGW aktywnie uczestniczy w życiu miesz-
kańców organizując imprezy okolicznościowe tj. 
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki. Prowadzi 
warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne dla 
dzieci, podczas których uczestnicy robią ozdo-

by a członkinie Koła starają się przekazać trady-
cję świąteczną. Jedną z tradycji wigilijnych i świą-
tecznych jest łamanie się opłatkiem. Dlatego też 
co roku organizują dla wszystkich mieszkańców 
wsi spotkanie wigilijne podczas którego wszyscy 
łamią się opłatkiem przy śpiewie kolęd i jedzą tra-
dycyjne potrawy przygotowane przez KGW. 

Członkinie KGW w Bożnowie aktywnie uczestni-
czą w kiermaszach wielkanocnych podczas któ-
rych prezentują swoje rękodzieła (m.in. stroiki, 
babki wielkanocne, ciasta, chleb czy bigos)

W 2018 roku podczas dożynek powiatowych 
w Tomaszowie Koło Gospodyń Wiejskich w Boż-
nowie zdobyło liczne nagrody w kategorii wieńce 
nietradycyjne – II miejsce, w kategorii wieńce tra-
dycyjne – wyróżnienie, w kategorii najpiękniejsze 
stoisko – I miejsce.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bożnowie współpra-
cuje m.in. z  KGW w Łozach, KGW we Wrzesinach, 
Centrum Kultury w Żaganiu, Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Iłowej, OSP Dzietrzychowice,

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bożnowie 
mówią o sobie: „My jesteśmy kobiety kreatywne. 
W tych nowych czasach trzeba iść do przodu pa-
miętając o tradycji i wartościach”.

Bożnów 56, 68-100 Żagań
e-mail: kgwboznow@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich Bożnów

KGW Bożnów
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Kiermasz wielkanocny w Pałacu Książęcym (Żagań, 27.04.2019 r.)

Dożynki - przygotowanie 

wieńca dożynkowego, 

Powiatowe Święto 

Plonów (Tomaszowo 

k. Żagania, 1.09.2018 r.) 
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Witajcie! Jesteśmy Kołem Gospodyń Wiejskich ze 
Starej Koperni. Koło funkcjonowało już od jakie-
goś czasu nieformalnie, jednak ilośc organizowa-
nych przedsięwzięć zachęciła nas do oficjalnej re-
jestracji Koła Gospodyn Wiejskich. Pomysł został 
zaczerpnięty od naszych babć, mam, cioć oraz są-
siadek, które wcześniej tworzyły takie Koła i ra-
zem robiły coś pięknego – przede wszystkim jed-
noczyły ludzi. 

Nasze początki zaczęły się od zorganizowania 
pierwszego Dnia Kobiet, podczas 
którego odbyły się różne konkursy, 
zabawy oraz występy, w których to 
nasze KOBIETKI z KGW grały główną 
rolę. Następne imprezy, w których 
organizatorkami byłyśmy MY to wie-
czór kolęd, gdzie całą aranżację oraz 
pokaz talentów wokalnych i mu-
zycznych zaprezentowały członkinie 
KGW wraz z dziećmi oraz swoimi ro-
dzinami. W całym wydarzeniu brała 
udział spora liczba mieszkańców. Na 
listę organizowanych wydarzeń mo-
żemy wpisać Dni Kobiet, wieczory 
kolęd, andrzejki, zabawy sylwestro-
we, warsztaty ręcznie robionych de-
koracji dla dzieci i dorosłych.

Wspomagamy również organizowane dożynki 
i Dni Dziecka.

Mimo wielu przeciwności nigdy się nie podda-
jemy, walczymy o swoje i o dobro, które chce-
my nieść i dzielić się nim z innymi. Planujemy da-
lej robić to co lubimy i zachęcić innych do takich 
społecznych inicjatyw, które nic nie kosztują, lecz 
ucząc i przynosząc satysfakcję. 

Małgorzata Ziemba, Barbara Podkowa, Bożena Dobrowolska, 
Bożena Białko, Elżbieta Wolska, Agnieszka Wolska, 

Wioleta Ośmiałowska, Patrycja Ziemba (lipiec 2020 r.)

KGW Stara Kopernia
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Stara Kopernia , 68-100 Żagań
e-mail: bdpodkowa@wp.pl

 Koło Gospodyń Wiejskich Stara Kopernia



Warsztaty na sali wiejskiej w Starej Koperni w 2019 r. oraz 

zdjęcie z kiermaszu bożonarodzeniowego 2019 w Żaganiu.
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Koło Gospodyń Wiejskich Barcikowice i Białowi-
ce powstało w 2020 roku. Zaczęło się od rozmów, 
zwykle się tak zaczyna. Niegdyś KGW działały 
w każdej większej wsi, organizując i planując róż-
ne akcje. Obecnie trwa powrót do tradycji i dzia-
łalności społecznych. 

Planów było sporo, ale niestety epidemia pokrzy-
żowała większość z nich. Działania zostały prze-
niesione do sieci, a członkowie Koła mogli co naj-
wyżej wymieniać się doświadczeniami i przepi-
sami. W tamtym roku udało nam się wystarto-
wać w konkursie organizowanym przez Narodo-
wy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, gdzie na-
sza gęsina dostała wyróżnienie. Wystawialiśmy 
się też z kiszonkami i dżemami na bożonarodze-
niowym festynie w Muzeum Etnograficznym 
w Zielonej Górze-Ochli. Obecnie planujemy kil-
ka akcji, między innymi jesienne sprzątanie lasu 
czy wioskowe grillowanie połączone z warsztata-
mi z robienia kiszonek. Piszemy projekty, szuka-
my możliwości. W najbliższym czasie mamy pla-
nowy wyjazd integracyjny – to również część za-
dania Koła. Poznawanie nowych miejsc, zwycza-
jów, tradycji. W naszym Kole, co staje się coraz 
popularniejsze, członkami są również panowie. 
Koło jest nietypowe, ponieważ łączy dwie miej-

scowości. Dlaczego? Po pierwsze i najważniejsze: 
dlatego, że wreszcie można. Robienie rzeczy z in-
nymi jest lepsze niż robienie ich w samotności. 
No i rzecz jasna projekty – sporo z nich zakłada 
działania na większym obszarze. Połączenie KGW 
daje taką możliwość. Obecnie w skład Koła wcho-
dzi dziesięciu członków, ale chętnie przyjmujemy 
nowych. Składka roczna to 10 zł i mnóstwo ener-
gii oraz zaangażowania. Jak utrzymuje się Koło? 
Z dotacji zewnętrznych udało nam się zorganizo-
wać wyjazd do Pałacu w Wiechlicach, gdzie zwie-
dziliśmy winnice i okolice. Ze składek i wspól-
nych zbiórek jeździmy na kajaki, odwiedzamy cie-
kawe gospodarstwa, robimy wypady na pikniki. 
W 2020 roku w związku z pandemią nasza dzia-
łalność była mocno okrojona, obecnie na pewno 
wystartujemy w konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo” z gęsiną oraz produktem tradycyjnym 
„słoikowym”. Na dniach zaczniemy publikować 
ciekawe przepisy, informacje o regionie czy pla-
nowane akcje. Jeżeli chcecie włączyć się w dzia-
łalność zapraszamy do kontaktu przez FB. Zróbmy 
coś razem. Bo dlaczego nie? 

W 2021 roku członkini naszego Koła Natalia Dzia-
dura wydała książkę Ten Zły – erotyk z wątkami 
mitologicznymi.
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Barcikowice 18, 66-004 Zielona Góra
tel. 733 494 300

 KGW Barcikowice

KGW Barcikowice-Białowice



Członkowie koła.
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