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WSTĘP

Słowo „Heimat” ma kilka znaczeń, ponieważ dla wielu ludzi oznacza 
miejsce, w którym się urodzili i wychowali, gdzie czują się jak w domu.

Niektórzy z nas zaś postrzegają „Heimat” jako cały kraj, podczas gdy 
inni myślą o konkretnym miejscu, z którym są emocjonalnie związani. To 
pokazuje, jak złożone i indywidualne jest to pojęcie. W ten sposób Heimat 
może oznaczać coś innego dla każdego z nas.

Staramy się uczyć z przeszłości oraz doświadczeń naszych przodków, 
lecz nie zawsze nam się to udaje. Ważne jest by znać historię swojej rodzi-
ny i miejsca w którym żyjemy. Tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi swojej 
przeszłości, możemy spojrzeć w przyszłość i ją kształtować.

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac konkursowych „Mój Hajmat –
moja ojczyzna”, wydana w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej 
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konkursu jest zebranie 
ciekawych historii z różnych regionów, ukazujących ludzkie losy, nieza-
leżnie od wieku, czasu i miejsca.

Każda nadesłana praca konkursowa interpretuje słowo „Heimat” na 
swój własny, niepowtarzalny sposób. Zebrane materiały stanowią nieoce-
niony wkład, który nie tylko promuje historię regionu, ale również ma na 
celu wzbudzenie zainteresowania i ciekawości wśród czytelników, po to by 
sami zaczęli odkrywać swoją własną przeszłość i tożsamość.

Beata Sordon
Menedżerka projektu Archiwum Historii Mówionej
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KOŁO GOSPODYŃ „POPIELÓW – RADZIEJÓW”

Koło Gospodyń „Popielów – Radziejów” ma ponad 75 letnią historię.  
Historia Koła rozpoczęła się 14 września 1945r., kiedy to członkinie or-
ganizacji zrzeszającej rolników postanowiły założyć Koło Gospodyń 
Wiejskich przy istniejącym Kole Samopomocy Chłopskiej. Inicjatywę 
w sprawie założenia organizacji kobiecej wykazała Agnieszka Sieja, którą 
spośród obecnych na zebraniu kobiet wybrano na Przewodniczącą. 

Cel i zadania, jakie sobie wyznaczono skupiały się w dużej mierze na 
podnoszeniu kultury rolnej, poziomu życia społecznego i kulturalnego, 

„zdrowotności” rodziny i środowiska, prowadzeniu działań zmierzających 
do ułatwienia pracy kobiety w prowadzeniu domu, niesienia pomocy w 
życiu codziennym i działalności społeczno-wychowawczej. 

Na początku Koło liczyło 20 członkiń, na dzień 01.01.2022r. ich liczba 
wynosi ponad 70 kobiet, w tym 12 członkiń honorowych. Atrybutem Koła 
są śląskie stroje ludowe.

Do 1998 r. Koło działało pod sztandarem Towarzystwa Polek, ufun-
dowanym w 1936r., a przekazanym przez Annę Ucher, która z naraże-
niem życia przechowywała go podczas okupacji hitlerowskiej. Po usu-
nięciu napisu Towarzystwo Polek pozostawiono motto: „Bóg, Rodzina, 
Ojczyzna”. Nowy sztandar ufundowany został wspólnie z Kółkiem Rol-
niczym w 1998r., zaś poprzedni podarowano Muzeum w Rybniku. 

Stary Zarząd – arch. KGW
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Lista dokonań Koła Gospodyń w minionych latach do chwili obecnej jest 
bardzo długa. Koło organizowało po wojnie w trakcie żniw „dzieciniec” 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Organizowano różnego rodzaju kur-
sy: kroju i szycia, wypieku ciast, gotowania, zdrowego żywienia, hafto-
wania, prac na drutach, szydełkowania, wykonywania sztucznych kwia-
tów oraz stroików. Zajmowano się sprowadzaniem z wylęgarni drobiu, 
zagospodarowywaniem nieużytków. Prowadzono prelekcje z lekarzami, 
zaś na początku działalności organizowano wykłady na temat higieny  
bydła i pomieszczeń gospodarczych. Do 2000 r. prowadzono wypoży-
czalnię sprzętu gospodarstwa domowego.

Od początku istnienia Koła pielgrzymowano do sanktuariów oraz  
organizowano liczne wycieczki. W ostatnich latach Koło organizuje  
corocznie 3 wycieczki, w tym jedną o charakterze pielgrzymkowym.

Tradycją Koła są organizowane wspólnie z Kółkiem Rolniczym  
Dożynki. Członkinie Koła wykonują z tej okazji koronę dożynkową 
i przystrajają ołtarz płodami rolnymi.

Dożynki 2019 – reprezentacja Koła w strojach regionalnych – fot. G. Jarząbek
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Na dzień dzisiejszy Koło organizuje wieczornice noworoczne, spotkania 
z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, jak również warsztaty i różnego rodzaju 
szkolenia. Corocznie organizowane są konkursy na przydomowe ogródki. 

W 2015 r. w ramach Koła powstał Zespół śpiewaczy, który oprócz tra-
dycyjnych pieśni, wykonuje  swoje własne utwory. Zespół występuje także 
ze swoimi scenkami kabaretowymi. Od niedawna bierze również udział 
w różnego rodzaju konkursach i przeglądach artystycznych, takich jak:

• Turniej Kół Gospodyń „Gwara Śląska na wesoło”
• Festiwal Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Rybnickiej,  

  Raciborskiej i Wodzisławskiej „Koło BUKu”,
• Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie-Śmiłowicach

Wielokrotnie swoim śpiewem oraz „aktorstwem” Zespół uprzyjemniał 
uroczystości, takie jak: występy na Dyktandzie Śląskim, Dożynkach, Festy-
nach Farskich, dla pensjonariuszy Domów Seniora, korzysta również z za-
proszeń na wszelakiego rodzaju imprezy o charakterze okolicznościowym.

Garnuszek Górniczy i bołla – potrawy nagrodzone w 2021 roku nagrodą 
kulinarną Perła – fot. Dominik Orłowski
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Od kilku lat Koło uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach i konkur-
sach kulinarnych, m.in.:

• „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”
• „Bitwa regionów – bitwa na smaki”
• „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem, co jem”.

Udział w konkursach zaowocował przyznaniem wyróżnień za „Hauskyj-
zę”,„Pigwówkę”, „Bołlę”, czy też „Nalewkę z wiśni”. Za danie regionalne, 
tj. „Zupę z marchwi na mleku” i „Śląskie niebo” oraz „Garnuszek górni-
czy”, koło otrzymało kulinarną nagrodę „Perła” w latach 2019 oraz 2021r. 
W 2021 r. KGW otrzymało „Perłę” również za produkt regionalny - „Bołlę”. 
Prestiżowa nagroda kulinarna odebrana została podczas Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Członkinie Koła brały udział w telewizyjnych programach kulinarnych 
(m.in.. „Kulinarnych potyczkach”), a także programach poświęconych pro-
mocji regionalnych tradycji. Swoją obecność zaznaczyły również w 2018r. 
podczas Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale.

Najważniejszym dla Koła jest jego cel - działalność społeczna na rzecz 
mieszkańców wsi, kultywowanie regionalnych tradycji oraz promocja miej-
scowości, w których żyjemy.

Udział w programie telewizyjnym TVP3: Kulinarne potyczki
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Występ Zespołu śpiewaczo- kabaretowego podczas Dni Otwartych w Śmiłowicach 
– czerwiec 2018 – fot. Grażyna Jarząbek 

Przewodniczące Koła w okresie jego istnienia:

• Agnieszka Sieja – 1945 – 1948

• Wiktoria Kuczera – 1948 – 1950

• Anna Ucher – 1950 – 1972

• Michalina Gojny – 1972 – 1977

• Emilia Węgrzyk – 1977 – 1992

• Helena Spandel – 1992 – 2015

• Maria Mańka – 2015 – nadal
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Festiwal „Śląskie smaki”. Drugie miejsce oraz „Srebrny fartuch”
Festival „Schlesische Geschmäcker”. Zweiter Platz und „Die silberne Schürze”

Udział w XVIII Turnieju Kół Gospodyń „Gwara Śląska na wesoło”
Teilnahme am XVIII. Turnier „Schlesischer Dialekt mit Spaß”
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Obchody 75-lecia istnienia Koła 2015 – arch. KGW 
Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Bestehens des Kreises 2015

Nagroda. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 2022.
Preis. Pokal des Ministers für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung - 2022.


