
 

 
                      Koło Gospodyń Wiejskich na Kaniówku zostało założone 46 lat temu.   
Była to druga w Dankowicach organizacja kobieca działająca na terenie naszej Wsi.  
Jubileusz obchodów 45 – lecia działalności, z uwagi na przedłużający się  remont  
i budowę nowej werandy zabezpieczającej wejście do świetlicy, został z roku 2012 
przełożony na rok 2013. Tak więc w październiku br. świętowaliśmy już 46 lat swojej 
nieprzerwanej działalności.  W zorganizowanych uroczystościach oprócz naszych 
członkiń brali udział liczni zaproszeni goście z Gminy Wilamowice, Powiatu 
Bielskiego, Sejmiku Śląskiego, Ksiądz Proboszcz Józef Jakubiec, przedstawiciele 
władz lokalnych z sąsiednich gmin  oraz liczne delegacje Kół Gospodyń Wiejskich,  
z którymi na co dzień współpracujemy.  
Na obchodach rocznicowych nie obeszło się oczywiście bez obecności Sołtysów  
z Dankowic, Jawiszowic oraz naszych koleżanek z  Jawiszowskiego Koła Gospodyń.  
Przez niemal półwiecze naszej działalności skupiałyśmy się przede wszystkim na 
kultywowaniu tradycji i integracji ze środowiskiem mieszkańców Dankowic, 
współpracując ze wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie 
naszej wsi, w naszej gminie i za jej granicami. 
Co rocznie organizujemy spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i Świąt 
Wielkanocnych  bogato eksponując  wszelkie tradycje związane z tymi przepięknymi 
rodzinnymi świętami. 
Organizujemy i prowadzimy warsztaty tematyczne dla wszystkich chętnych, w czasie 
których uczymy,  jak wykonać ozdoby choinkowe, stroiki, pisanki wielkanocne, palmy 
dankowskie, ozdoby i kwiaty z bibułki, z siana, z kory drzewnej, z paciorków oraz  
z sitowia. Uczymy jak wykonać koszyki świąteczne z wikliny oraz prowadzimy wiele 
innych przedsięwzięć, których efektem jest rozwijanie wśród naszych Członkiń  
i Mieszkańców drzemiących w nich zdolności artystycznych . Naszą ofertę kierujemy 
również do młodzieży i dzieci żywo zainteresowanych udziałem w tych 
przedsięwzięciach. 
Przedmiotem naszej aktywności społecznej są również inne działania cieszące się 
wielkim zainteresowaniem uczestniczących w nich osób wśród, których chcemy 
wymienić zajęcia świetlicowe dla dzieci, szkolenia i kursy, wieczornice poetyckie, 
tradycyjne prażone w plenerze, potańcówki, gimnastykę korekcyjną i nowoczesną 
formę zachowania kondycji dla młodszego pokolenia w formie „Zumby”. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów. 
Współpracujemy z sąsiadującymi gminami, w których działają podobne do naszej 
organizacje społeczne. Szczególnie pragniemy w tym miejscu wymieć nasze 
Koleżanki działające na terenie Gminy Brzeszcze, w Sołectwie Jawiszowice. 
Nasze prace i potrawy prezentujemy na licznych wystawach i konkursach sztuki 
ludowej i kulinarnej, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia pozyskując przy okazji 
środki finansowe na naszą działalność.  



Nasze Koleżanki z Koła uczestniczą również w szkoleniach i konkursach 
organizowanych przy udziale  środków unijnych.  
Przedmiotem ciągłej troski jest nasza świetlica. Niedawno  został zakończony 
poważny remont jej wnętrza poprawiający  jej funkcjonalność i estetykę oraz 
zrealizowałyśmy inwestycję,   polegającą na dobudowie werandy zabezpieczającej 
wejście do świetlicy. 
Naszym głównym celem w prowadzonej działalności jest ukazywanie piękna naszych 
rodzimych, dankowskich tradycji ludowych, na których wyrosły starsze pokolenia. 
Jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń. Wspólnie działając nie powinniśmy dopuścić 
do tego, aby zostały zapomniane  tradycje i wartości, które  kształtowały  nasze 
postawy społeczne i moralne. 
 
                        Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Wilamowic Marianowi Treli, Radzie 
Gminy, Dyrekcji MGOK, naszej Sponsorce, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz wszystkim 
życzliwym nam osobom wpierających nasze działania, za okazaną Naszej Organizacji 
pomoc i wsparcie finansowe. 
Z tego miejsca bardzo dziękujemy Zespołowi „Dankowianie”, który wielokrotnie  
uświetniał swoimi występami nasze uroczystości. 
 

 Z wyrazami głębokiego szacunku  
              Jadwiga Piłot 
Przewodnicząca Koła Gospodyń  
      Wiejskich na Kaniówku   


