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Koło Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach 

 

Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach założone zostało w latach 30. XX w. 

Jego działalność przerwana został wraz z wejściem na ziemie polskie okupanta niemieckiego. 

Po II wojnie światowej życie w Modliborzycach, jak i w całej okolicy, było niezwykle ciężkie. 

Zniszczone doszczętnie domy i zabudowania gospodarskie sprawiły, że z przedwojennego życia 

kulturalnego wsi nic nie pozostało. 

W połowie lat 60. XX w. reaktywowano w Modliborzycach Kółko Rolnicze. Odżyło przy nim 

również Koło Gospodyń Wiejskich – założone w 1966 r. Jego główną organizatorką i pierwszą 

powojenną przewodniczącą została p. Stanisława Kapsa. KGW pod przywództwem p. Stanisławy 

przejęło przedwojenne tradycje i rozpoczęło intensywną działalność. 

W latach 70. kolejną przewodniczącą KGW została p. Helena Religa (z domu Wójcik).  

KGW brało udział w kursach kroju i szycia oraz bardzo popularnych kursach gotowania i pieczenia. 

W 1978 r. do koła w Modliborzycach należało 39 kobiet. Jego przewodniczącą była nadal 

Helena Religa. 

Na początku lat 80. kierowanie modliborzyckim KGW przejęła p. Genowefa Mucha (z domu 

Kwiatkowska). Nastąpiły wtedy dość istotne zmiany w działalności koła. Obok organizowanych 

wielu uroczystości i imprez dla miejscowej społeczności w 1983 r. przy KGW Modliborzyce 

powołany został amatorski zespół śpiewaczy i teatralny, który uświetnił wiele miejscowych  

i okolicznych uroczystości. Głównym przedstawieniem granym przez modliborzyckich amatorów 

było „Wiejskie wesele”. Wystawiano je na miejscu, ale zespół zapraszany był także wielokrotnie do 



Opatowa, grał również w Ćmielowie, Połańcu, Tarnobrzegu oraz w warszawskim Wedlu i na 

międzynarodowym sympozjum lekarskim w Budach Stalowowolskich. 

„Wiejskie wesele” w wersji modliborzyckiej to stworzone przez mieszkańców wsi widowisko 

teatralne, prezentujące tradycyjne obrzędy ślubne regionu świętokrzyskiego. 

W połowie lat 80. kierownictwo w KGW przejęła p. Lucja Ziarko (z domu Kostępska), która 

początkowo w sposób formalny, a od lat 90. XX w. nieformalnie prowadziła koło aż do 2018 r. 

Lata 90. to okres transformacji ustrojowo-gospodarczo-społecznej, w którym ogromna 

większość KGW funkcjonujących w Polsce nie przetrwała próby czasu i rozpadły się. W gminie 

Baćkowice ocalało tylko koło z Modliborzyc. 

W tym niełatwym okresie członkinie KGW Modliborzyce wykazały się niezwykłą charyzmą  

i konsekwencją. Mimo trudów związanych z codzienną pracą w rolnictwie znajdowały one czas na 

działalność w kole. Od końca lat 90. reprezentowały Gminę Baćkowice na licznych dożynkach: 

wojewódzkich i powiatowych. Corocznie brały udział w dożynkach parafialnych i innych 

uroczystościach kościelnych. Czynnie uczestniczyły w wielu akademiach i spotkaniach z dziećmi  

i młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej w Modliborzycach i Zespołu Szkół w Baćkowicach.  

Nie zrezygnowały także z organizacji imprez choinkowych, Dnia Kobiet oraz wycieczek. 

Aktywność społeczna członkiń koła przejawiała się i przejawia się na początku XXI wieku 

przede wszystkim w kultywowaniu tradycji i folkloru Modliborzyc i okolic w duchu poszanowania 

tego, co najcenniejsze dla świętokrzyskiej wsi. 

 

 

Seniorki KGW Modliborzyce – 29 września 2019 r. 

 

 



 

Uzasadnienie: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach, to wyjątkowa organizacja społeczna. Jego dorobek 
jest wyjątkowy, nie tylko przez to, co stworzyło, ale przede wszystkim przez ducha tradycji, którego 
potrafiło przez tyle lat wzmacniać i pielęgnować. Przez ponad pięćdziesiąt lat prowadziło intensywną  
i nieprzerwaną działalność na wielu polach. Brało czynny udział w każdych uroczystościach religijnych 
odbywających się w kościele parafialnym nawet w czasach, gdy nie podobało się to władzy ludowej. 
Reprezentowało Gminę Baćkowice na wszystkich dożynkach powiatowych, a niekiedy i wojewódzkich. 
Uczestniczyło w licznych konkursach i festiwalach, z których przywoziło wiele nagród i wyróżnień,  
a także w wielu akademiach i uroczystościach szkolnych w Modliborzycach i Baćkowicach. Przez wiele 
lat przedstawiało w regionie świętokrzyskim, a nawet poza nim swój sztandarowy produkt „Wiejskie 
wesele”, do którego scenariusz napisały same członkinie i które same wyreżyserowały. I wreszcie, Koło 
organizowało dla mieszkańców swojej wioski wiele szkoleń i spotkań integracyjnych,  które do dziś 
stanowią spoiwo społeczeństwa Modliborzyc. Jest godne podkreślenia, że posiadając niemałe 
gospodarstwa rolne, członkinie Koła znajdowały czas na tak szeroko zakrojoną działalność społeczną. 
Aktywność modliborzyckiego Koła jest wyrazem miłości i przywiązania do rodzinnej ziemi i miejscowych 
tradycji stanowiących podstawowe wartości mieszkańców wsi. KGW Modliborzyce to jedynym Koło  
w Gminie Baćkowice, które w XX w. przetrwało marazm lat 80. i upadek nierealnego socjalizmu oraz 
zawieruchę lat 90. związaną z transformacją ustrojowo-społeczno-gospodarczą w Polsce. 

Postawa, jaką członkinie Koła okazywały przez te 50 lat, jest godna podkreślenia, uznania i docenienia. 
 

Stowarzyszenie „Gościniec Baćkowski”, kierując się zawołaniem Johanna Wolfganga von Goethego: 
„Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu”, przyznało Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Modliborzyc Medal ks. Romualda Górskiego i włączyło Je w poczet jego Laureatów. 
Przyznanie Medalu Kołu Gospodyń Wiejskich z Modliborzyc jest wyrazem szacunku i uznania  
dla zaangażowania w pielęgnowanie lokalnego folkloru - obyczajów i kultury ludowej. 
To dzięki takiej działalności związanej z upowszechnianiem dawnych tradycji nasze wioski nie zatraciły 
jeszcze swych ludowych walorów, a jedność i siła naszej niewielkiej społeczności oparta jest na pięknej  
i bogatej tradycji. 

 

 

Baćkowice, dn. 29 września 2019 r. 

 

http://www.cytat.eu/cytaty-sukces-i-motywacja/piekno-nalezy-wspierac-bo-tworza-je-nieliczni-a-potrzebuje-wielu/

