
Krótka historia KGW w Książnicach 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Książnicach zostało powołane do życia w 1952 r. Podstawą 

była Liga Kobiet założona cztery lata wcześniej. Na zebraniu założycielskim członkinie  

nowego koła w liczbie 7  panie: Antonina  Kapusta, Katarzyna Pazdyk, Helena Wójcik, 

Janina Jarosz, Antonina Cieśla ,Eleonora Stępkowska, Maria Domańska powierzyły funkcję 

Przewodniczącej koleżance Antoninie Kapusta, którą pełniła ją nieprzerwanie do 1972 r. W 

czasie swojej 60-letniej działalności Panie podejmowały wiele inicjatyw mających na celu 

integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom i 

ułatwienie życia sobie samym – gospodyniom wiejskim i dbałości o zdrowie. Bardzo owocna 

w tym początkowym okresie była współpraca ze Spółdzielnią Kołek Rolniczych z Mielca 

.Szczególnie w pierwszych latach działalności koła, biorąc pod uwagę ówczesne warunki 

życia i trudności, pomoc ta była istotna i niezbędna. 

 Takie wtedy były realia Członkinie organizują  corocznie konkursy; na sadzonki warzyw z 

inspektów 0d 1968 r.., na najpiękniejszy ogród kwiatowy od 1970r  Ważnym elementem 

działalności naszego Koła było organizowanie szkoleń i kursów.: dwukrotnie gotowania i 

pieczenia 1969 , 1980, haftu i szydełkowania 1976 r. ,kursu rolniczego 1980 r. Kształciły one 

i wypełniały kobietom wolny czas, pomagały zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. 

Ważną  częścią  stały się spotkania z lekarzami  tzw. Pogadanki ,które uczyły kobiety 

dbałości o własne zdrowie. Ponadto biorą udział w konkursach Ogólnopolskich -„ Konkurs 

Czystości i Higieny obór”, pokazach dobrej opieki nad zwierzętami. W ramach tych inicjatyw 

polepsza się na wsi higiena gospodarstw wiejskich oraz opieka nad zwierzętami Również 

corocznie rozprowadzają pisklęta drobiu wśród wszystkich chętnych mieszkańców wsi.  

W latach 1961- 1969 w okresie żniw organizowały przedszkola tzw. „wiejskie dziecińce” dla 

dzieci rolników w miejscowej Szkole Podstawowej. 

 Życie kulturalne skupiało się na organizacji Dnia Kobiet, Dnia Matki ,zabaw choinkowych, 

sylwestrowych czy wycieczek krajoznawczych w atrakcyjne regiony kraju – Zakopane, 

Sandomierz, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Puławy oraz na organizacji zabaw tanecznych 



które były  odskocznia od codziennych trosk i smutków. Czas spędzony na wspólnej zabawie 

do dziś żywo tkwi w pamięci starszych członkiń. 

 Zabawy taneczne były  również dochodowe, z których pieniądze przeznaczano na Budowę  

Domu Ludowego, pomoc strażakom oraz na działalność statutową koła były one  w tym 

czasie jedynym źródłem przychodów dla organizacji. Wykorzystywano je na wykończenie 

pomieszczeń w remizie, wyposażenie kuchni ,zakup naczyń  i sprzętu do wypożyczenia 

ułatwiającego pracę gospodyń . 

Panie potrafiły dzielić się z innymi tym, co miały. Różne kwoty i datki przeznaczały na akcje 

ogólnopolskie, jak chociażby:  akcja „ Dar serca”, -  budowę Centrum Zdrowia Dziecka w 

Warszawie, Pomnik Szpital Matki Polki w Łodzi. Członkinie z dumą występowały w czasie 

różnego rodzaju świat  świeckich czy kościelnych, jak np.: dożynki gminne, powiatowe, msze 

odpustowe, procesje Bożego Ciała .Kobiety dla podtrzymania tradycji i folkloru wykonywały 

każdego roku wieniec dożynkowy święcony w Zielną w parafialnym kościele. 

 W 60-letniej historii KGW w Książnicach funkcję Przewodniczącej piastowały w kolejności: 

Antonina Kapusta w latach 1952–1972, Janina Węgrzyn w latach 1972–1974, Krystyna 

Pazdyk w latach 1974–2010. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie skupia 36 członkiń zarówno  

z pokolenia KGW oraz ich młodych  następczyń prezesuje mu Elżbieta Węgrzyn.  

Obecnie nowoczesna gospodyni, to nie ta sama osoba z lat powojennych XX wieku. Nowe 

czasy przyniosły nowe wyzwania i tak od początku 2012 roku działania KGW w Książnicach 

kontynuuje nowe pokolenie skupione w Stowarzyszeniu Nowoczesnych Pań. W większości, 

członkinie stowarzyszenia nie posiadają już gospodarstw rolnych, Panie nie mają już takich 

problemów, jak ich poprzedniczki w  pierwszych latach swojej działalności stąd  trochę inne 

przyświecają im cele. 


