
                                                Sprawozdanie

 z działalności Związku Śląskich Kobiet Wiejskich za 2011 rok.

    

                W okresie sprawozdawczym Związek Śląskich Kobiet 

Wiejskich prowadził swoją działalność statutową zgodnie z założeniami 

planu pracy na 2011r.

W tym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu na których omawiano 

bieżące sprawy Związku oraz 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W styczniu grupa kobiet wzięła udział w seminarium w Bad Kissingen w 

Niemczech na którym uczestnik naszej grupy pan Joachim Czernek 

wygłosił referat na temat 20 letniej działalności Mniejszości Niemieckiej 

na Śląsku Opolskim. Referatowi towarzyszył pokaz multimedialny o 

działalności kulturalnej w kołach DFK i pielęgnowaniu kultury niemieckiej 

na Śląsku Opolskim. Kobiety w regionalnych strojach śląskich 

zorganizowały pokaz zdobienia kroszonki śląskiej, śpiewały pieśni w 

języku niemieckim i śląskie pieśni ludowe. Przekazano również 

uczestnikom seminarium materiały promocyjne z Opolszczyzny.

Również w styczniu zorganizowano dwudniowy wyjazd na Grüne Woche 

do Berlina, gdzie kobiety wzięły udział w seminarium poświęconym 

problemom niemieckiego rolnictwa. Na zakończenie seminarium, była 

przewodnicząca naszego Związku pani Ursula Trinczek została 

uhonorowana kryształową kulą za długoletnią działalność na rzecz 

Związku i partnerstwa.

W styczniu odbyło się w Kórnicy  Walne Zgromadzenie  na którym 

uchwalono zmiany w statucie naszego Związku oraz zmianę siedziby 

Związku.

W okresie karnawału kobiety organizowały zabawy karnawałowe, 

tradycyjne „Babskie Combry”, Dzień Kobiet i inne imprezy kulturalne.



           W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne koła 

organizowały tradycyjne palenie żuru, posta, skoczki  itp. przekazując tę 

tradycję młodszym. 

                                            

Organizowano warsztaty kroszonkarskie i ozdób świątecznych na 

których przekazywano tradycyjną sztukę robienia kroszonek, wyplatania 

wianków z siana oraz dekoracji stołu wielkanocnego. Warsztaty 

prowadzone były w przedszkolach, szkołach, domach kultury i 

świetlicach na terenie Opolszczyzny. Cieszyły się one dużym 

powodzeniem. Kobiety Śląskie brały również udział w konkursach 

kroszonkarskich i w pracach jury.

                 W kwietniu zorganizowana była tradycyjna wystawa stołów 

wielkanocnych w Pawłowiczkach, której gospodarzem  było  koło w 

Ucieszkowie. W wystawie wzięły udział 23 koła Związku Śląskich Kobiet 

z terenu województw Opolskiego i Śląskiego oraz 1 koło Koła Gospodyń 

Wiejskich. Również na wystawie zaprezentowały się kobiety z 

partnerskiego Związku Kobiet z Niemiec. Zeszłoroczną wystawę 

odwiedziło około 3 tys. osób. Na wystawie gościliśmy delegację z 

Niemiec, Francji, Austrii i Czech.

Członkinie koła w Strzeleczkach brały udział w biesiadzie wielkanocnej w 

Łosiowie, gdzie zdobyły II nagrodę w konkursie na najładniejszy stroik 

wielkanocny.

               W maju, panie z kół w Żużeli, Walcach, Strzeleczkach i 

Żywocicach brały udział w festynie z okazji 80 - lecia  działalności Frauen 

Verein w partnerskim powiecie Altenkirchen w Niemczech, gdzie na 

swoim stoisku prezentowały rękodzieło kobiet śląskich- hafty, kroszonki, 

wianki okolicznościowe, ozdoby z papieru oraz nasz wyśmienity makaron 

domowy wykonany przez panie z koła w Żużeli. Jednak największym 



powodzeniem cieszył się nasz kołacz śląski, którym częstowano 

zwiedzających. Przy tej okazji odbywała się również promocja naszej 

wspólnej książki pt. „Westerwaldzki wiatr spotyka Śląskie niebo”. 

Bardzo ucieszyło nas  zaproszenie  naszych niemieckich koleżanek do 

wspólnego śpiewania z nimi w chórze z którym po dwóch próbach 

występowałyśmy na scenie w czasie festynu.

                   W czerwcu kilka kół z naszego Związku brało udział w 

Wystawie Twórczości Ludowej pogranicza Polsko-Czeskiego w 

Prudniku, promując nasze produkty regionalne – krupy ze świniobicia i 

nalewkę z czarnego bzu za co koło w Walcach otrzymało nagrodę.

                                                     

Podczas zeszłorocznej Opolagry w Kamieniu Śląskim, koło Kobiet w 

Walcach promowało kołacz śląski i śląską roladę co cieszyło się wielkim 

powodzeniem zwiedzających.

               W dniach 29 i 30 czerwca zorganizowano wyjazd do Warszawy, 

gdzie na zaproszenie posła Mniejszości Niemieckiej pana Ryszarda Galli 

– 50 osobowa grupa kobiet zwiedziła Sejm i Senat , odwiedziła 

Sanktuarium Maryjne w Niepokalanowie oraz Warszawską Starówkę i 

Wilanów.

W lipcu zorganizowana została pielgrzymka do Włoch w której wzięło 

udział 35 osób. Zwiedziliśmy Rzym, Asyż, Orivietto, Florencję i Wenecję.

W czasie wakacji członkinie Związku wraz ze swoimi rodzinami 

trzykrotnie wyjeżdżały na wypoczynek do termalnych źródeł w Czechach. 

Były to wyjazdy organizowane wspólnie przez  koła w Walcach, Stare 

Kotkowice, Żużela, Mochów, Dzierżysławice i Ucieszków. W tych 

wyjazdach udział wzięło 150 osób. W okresie letnim koła organizowały 

festyny rodzinne, wycieczki rowerowe czy turniej piłki siatkowej dla kobiet 



po 30 roku życia zorganizowany przez koło w Dolnej.  Organizowały 

wyjazdy do operetki, teatru i na wystawy.

              Delegacja pań z naszego Związku brała udział w dwudniowym 

Europejskim Kongresie Kobiet, który odbył się we wrześniu w 

Warszawie. 

Koła terenowe z Walec, Dolnej i Dobieszowic reprezentowały nasz 

Związek w konkursie kulinarnym „Nasze kulinarne dziedzictwo”, który 

odbył się w Bierkowicach a organizowany był przez Urząd Marszałkowski 

w Opolu i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.  Na 4 

kategorie konkursowe nasze koła zdobyły 3 pierwsze nagrody i 1 

wyróżnienie.  Były to zupa z modzików i Rumtopf z Walec, pierniki 

weselne z Dolnej oraz śląska krajanka z Dobieszowic.

Członkinie biorące udział w konkursie otrzymały nagrody, dyplomy oraz 

list gratulacyjny naszego posła na Sejm pana Ryszarda Galli.

              Kobiety Śląskie wyplatają wspaniałe korony żniwne i tę piękną 

tradycję przekazują młodym gospodyniom w swoich miejscowościach 

oraz na warsztatach wyplatania koron.

                                             

        Prawie wszystkie koła brały udział w dożynkach gminnych, 

powiatowych oraz wojewódzkich prezentując swoje korony za które 

zdobywały czołowe miejsca w konkursach koron. Nasze członkinie 

brały , również udział w pracach jury oceniającego korony żniwne co 

znaczy, że jesteśmy postrzegane  w tej dziedzinie jako znawczynie tego 

tradycyjnego rękodzieła.

We wrześniu spotkałyśmy się w gronie 350 osób na dorocznym zjeżdzie 

kobiet śląskich, który tym razem organizowało koło we Wierzchu.

               Koło w Polskiej Cerekwii zorganizowało jarmark 

Bożonarodzeniowy, podczas którego wystąpiły dzieci i młodzież z 



Polskiej Cerekwii i Solarni z przepięknym programem artystycznym 

wykonanym w języku niemieckim.

                    Przeszło 150 członkiń naszego Związku wyjechało na 

Jarmark Bożonarodzeniowy do Krakowa połączony ze zwiedzaniem 

miasta.

W grudniu przed świętami  zorganizowano spotkanie adwentowe 

wszystkich przewodniczących kół terenowych, Zarządu i członków 

komisji rewizyjnej.

                   Koło Walce zorganizowało popołudnie adwentowe dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w czasie którego wykonywano ozdoby świąteczne 

i choinkowe na dawny tradycyjny sposób. Przygotowano również 

degustację tradycyjnych adwentowych i świątecznych potraw. Na stole 

znalazły się : ziemniaki w skórkach z masłem i twarogiem, sałatka 

kartoflana ze śledziem i szpyrkami, zupa z bani, mauczka, śledzie w 

śmietanie, pierniki świąteczne i strucle z makiem i z cynamonem a nawet 

stary przysmak dzieci – malc wykonany z masła i cukru. Był to typowy 

przekaz adwentowych tradycji  śląskich: kulinarnych i zdobniczych.

Panie z koła w Walcach wykonały 40 odlewów gipsowych aniołów dla 

dzieci uczęszczających pilnie na codzienne roraty w czasie adwentu. 

Wykonały 150 gwiazd dzierganych na szydełku, które zawisły na 

choinkach w miejscowym kościele.

Koła z Dziedzic, Kórnicy i Spóroka reprezentowały nasz Związek na 

biesiadzie Bożonarodzeniowej w Łosiowie, gdzie koło ze spór oka 

otrzymało nagrodę w konkursie na najładniejszego anioła.

                                                   

                       Kobiety zrzeszone w naszym Związku brały udział w 

szkoleniach, seminariach i warsztatach twórczych. W 2011 roku ZŚKW 

był organizatorem 20 warsztatów w których wzięło udział 605 osób. W 



tym spora część to dzieci i młodzież, którym w ten sposób przekazujemy 

nasze wspaniałe  tradycje.

Organizowałyśmy w 2011 roku imprezy kulturalne, festyny, kiermasze itp. 

z których dochód przeznaczony był na nasze cele statutowe oraz 

charytatywne takie jak: adopcja na odległość, pomoc dla ludzi na Litwie, 

pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych, paczki dla ludzi samotnych i 

chorych, domów dziecka, na organizację Mikołaja dla dzieci na wsi oraz 

wypoczynku w czasie ferii itp. 

W 2011 roku powstało nowe koło ZŚKW w Przewozie, które zrzesza 15 

kobiet. 

Dzięki dobrej współpracy z Konsulatem Generalnym Niemiec i przy jego 

wsparciu finansowym mogliśmy zorganizować 4 imprezy kulturalne takie 

jak:   Wystawa Stołów Wielkanocnych, Dwudniowy festyn rodzinny na 

Antoszce, Wojewódzki Zjazd Kobiet we Wierzchu i Spotkanie 

adwentowe.

Nasz Związek może utrzymać się  dzięki dotacji  z Fundacji Rozwoju 

Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. 

ZŚKW w 2011 roku współpracował z Towarzystwem Społeczno-

Kulturalnym Niemców, Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Opolskim 

Ośrodkiem Doradztwa w Łosiowie, Związkiem Śląskich Rolników, Izbą 

Rolniczą w Opolu, VdG, Ligą Polskich Kobiet, Wojewódzkim Związkiem 

Organizacji Rolniczych, Biurem Poselskim posła Ryszarda Galli, domem 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Związkiem Kobiet z Nadrenii Palatynatu 

i innymi podobnymi organizacjami. Za  dobrą współpracę składam im 

serdeczne podziękowanie.

Nasze kobiety działają w organizacjach samorządowych w Grupach 

Odnowy Wsi, Radach Parafialnych, Radach sołeckich i innych . 



Dziękuję wszystkim kobietom działającym w naszej organizacji za cały 

rok dobrej i oddanej pracy, za to ,że ciągle ulepszacie i czynicie pięknymi 

nasze małe ojczyzny.

     Dziękuję wszystkim za uwagę.


