
HISTORIA KOŁEM GOSPODYŃ SIĘ TOCZY

 „Trzeba na ziemi tu zostawić

 naszego życia jakiś ślad, 

myśl co nas będzie sławić

 i użytecznych czynów wkład.”

Motto poety Stanisława Komoniewskiego idealnie odzwierciedla życie mieszkańców i pracę

dla  dobra  wspólnego  w  naszej  małej  wiosce.  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Rozalinie

powstało kilkadziesiąt lat temu i nadal prężnie działa. Czy mimo upływu czasu jego historia

kołem się toczy i będzie się toczyła dalej przez następne pokolenia? Moim zdaniem,  Koło

Gospodyń  Wiejskich  to  nie  tylko  organizacja,  to  przede  wszystkim  ludzie  różnych

charakterów  i  światopoglądów,  którzy  chcą  i  potrafią  działać  wspólnie.  Dlatego  jestem

pewna, że nasze koło czasami sunące leniwie pod górę, a innym razem pędzące w dół

z duchem czasu, zawsze będzie obecne w życiu naszej małej miejscowości. 
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Niedzielne popołudnie, szaro za oknem, świat leniwie roztacza się  zza szaroburego nieba.

Wracam pamięcią do czasów,  kiedy ja - pięcioletnia dziewczynka- spaceruję z babcią za

rękę. Idziemy do wiejskiej remizy, gdzie mimo deszczowej i burej pogody- jak dzisiejsza, w

budynku  panuje  radosna  krzątanina.  Kobiety  starsze  i  młodsze  uwijają  się  podczas

przygotowań do Wielkanocy. W kuchni bucha para z kotłów, a najsłodsze zapachy wanilii

i marcepanu unoszą się już od wejścia. Ktoś myje okna.

-  “Nie stój w przeciągu, bo się przeziębisz”- mówi babcia i prowadzi mnie do innych,

trochę starszych dziewczynek, które wycierają naczynia i sztućce. Po chwili babcia

znika, a ja biorę się dumnie do pracy, potrafię przecież “tak ślicznie przecierać łyżki

i łyżeczki”. Kończymy w mig i wreszcie możemy pobawić się w chowanego… 
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Takie wspomnienia wracają do mojej głowy niczym bumerang. Dzisiaj moja babcia

-80-letnia babuleńka- i ja -dorosła kobieta -  przy herbacie często wspominamy te chwile.

Dzisiaj to ja i moje koleżanki z dzieciństwa prowadzimy nasze Koło Gospodyń Wiejskich.

Przez lata zmieniło się wiele, postępu czasu nie możemy zatrzymać, ale wspólnie spędzone

chwile  podczas  przygotowań  do  imprez  i  czas  spędzony na  dbaniu  o  tę  samą wiejską

remizę pozostaje niezmienny. Przyjaźnie tu zawarte i wsparcie innych członkiń są podstawą

funkcjonowania naszego małego środowiska.

-Babciu nasze koło w przyszłym roku będzie obchodziło 60-lecie. W kronice bez 

skutku szukam jego początków. Babciu, opowiedz mi jak to wszystko się zaczęło?- proszę 

niczym kiedyś o to, aby opowiedziała mi bajkę. Tylko dzisiaj słyszę prawdziwą i piękną 

historię o kobietach, które znam  i podziwiam z każdym słowem coraz bardziej. 

Babcia parzy herbatę, tę co zwykle i jak zwykle dziwi się, że piję gorzką - przecież

słodka lepsza.  Obie lubimy się poprzekomarzać.  A potem ona zaczyna opowieść długą

i ciekawą. Słucham z zapartym tchem, znam osobiście jej bohaterki, oglądam zdjęcia z tych

czasów i rejestruję każde słowo na moim smartfonie. Każdy dźwięk jest dla mnie cenny,

cenniejszy niż złoto.

-Pamiętam to było wtedy, kiedy urodziłam Ewunię, twoją mamę. Przeprowadziliśmy

się z Pokojów- pobliskiej wioski i tam już było koło i ja wtedy je namówiłam. Powiedziałam

mojej  koleżance,  p.  Stefanowicz,  że  mogę  poznać  ją  z  przewodniczącą  koła  z  tej

miejscowości  i  ona pomoże jej  założyć coś podobnego u nas. Ja jeszcze byłam bardzo

słaba po porodzie i musiałam zajmować się małą Ewunią i ciocią Krysią. Pani Stefanowicz 

zebrała wszystkie kobiety ze wsi i z pomocą pani Krysi z Pokojów założyłyśmy nasze Koło

Gospodyń  Wiejskich.  Leżałam  w łóżku  i  nie  byłam  na  tym  zebraniu,  a  to  było  u  nas,

w szkole, w pałacu.

-I dużo było na początku tych kobiet?- dopytuję.

-Chyba piętnaście, ale potem było nas coraz więcej, już nie pamiętam ile. Na przestrzeni

czasu   zmieniało  się  to  i  owo,   te  przewodniczące  też  się  zmieniały.  Bo  to  pierwszą

przewodniczącą  była  Stefanowiczka,  a  potem  przeszła  Stasia  Jamruszka.  Ja  byłam

od zamawiania kurczaków, bo  nie chciałam nic innego. Każda kobieta w kole miała swoją

funkcję. Ja jeździłam poza Zagórów i zamawiałam tam kurczaki.  Najpierw było zebranie

i lista chętnych, potem każdy przychodził do mnie i przynosił pieniądze, bo jak  ciężarówka

z dostawą  przyjeżdżała,  to  ja  już  musiałam  zapłacić.  Do  naszego  domu  przyjeżdżała

ciężarówka i przywoziła zamówione kurczaki. Później ludzie przychodzili z kartonami i brali. 

- Czyli trochę się to różniło, inne były funkcje niż dzisiaj i pracy było chyba więcej – snuję 

przypuszczenia.
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-No, trochę może tak, ale była też sekretarka i skarbniczka, tak jak dziś. A jak było jakieś

zebranie czy Dzień Kobiet, to normalnie ze wsi szły po dwie,  a czasem nawet trzy panie,

które piekły, szykowały wszystko na to spotkanie. To nie tak, że ja nie pójdę, bo nie mam

czasu. To było tak, że kolej szła od końca wsi, my byłyśmy we trzy, czyli ja, Kasprzyczka

i Maćkowiaczka. Tylko Wacka Robaśkiewiczka była wyłączona, bo ona miała wypożyczalnię

naczyń i  to była  jej  praca.  A my gotowałyśmy i  piekłyśmy na miejscu w remizie,  a  po

zebraniu sprzątałyśmy. Tu nikt nie ociągał się, tylko wiedział, że jest jego kolej i ma iść,

aby zrobić, co trzeba.

-No i tak powinno być, babciu. To od naszej postawy zależy, jakie będzie nasze koło. 

 A imprezy często były organizowane?

-A imprezy o to tak, tak. Jak zebranie było, to zawsze ciasto było i na końcu tańce były. A

kursy  jak  organizowano  zimą  co  rok,  to  dopiero  było  wesoło.  Kursy  przeprowadzano

po domach,  było  tłoczno  i  gwarno.  Wtedy  cały  tydzień  wieczorami  uczyłyśmy  się

i zabierałyśmy nasze córki. Twoja mamusia jak była panną,  to też ze mną chodziła. Na

początku  tygodnia  uczyłyśmy  się  po  domach,   a  od  czwartku  na  remizie  gotowałyśmy

wspólnie i piekłyśmy. A jak myśmy wszystkiego naszykowały, to w sobotę zapraszałyśmy

panów z Ochotniczej Straży Pożarnej  i była zabawa z jedzeniem i tańcami. 
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Cała babcia Reginka, moja kochana Babunia zawsze powtarza mi: Jak cię proszą, to

idź, pomóż, nigdy nie odmawiaj. 

Dziś  czuję  się  odpowiedzialna  za  dalsze  losy  naszego Koła.  Działamy tu  całymi

pokoleniami, rozwijamy się i doskonalimy. Tak jak dawniej spotykamy się na zebraniach,

organizujemy imprezy, szkolimy się. To, co rozpoczęło się prawie 60 lat temu, nadal trwa.

To tutaj  toczy się wspólne życie mieszkańców Rozalina. Nasze zadania dziś są troszkę

odmienne,  ale  cykliczne  imprezy,  czyli  Dzień  Kobiet,  festyny,  zebrania  sprawiają,  że

niezależnie  od  wieku  każda z  nas  znajduje  tutaj  dla  siebie  miejsce.  Miejsce,  w którym

czujemy,  że  nie  jesteśmy  same,  że  dobrze  jest  spotkać  sąsiadów i  tak  najzwyczajniej

w świecie razem popracować i porozmawiać, zapytać, co u ciebie słychać. Miejsce, które

tworzyła moja babcia Reginka, w którym działa moja mama i które także ja odwiedzam.

Miejsce, które może stanie się ważne również dla mojej córki. Czyż nie jest ono magiczne?

Tak właśnie historia  naszego  koła  kołem się  toczy,  w życiu  naszych  babć,  naszych

matek i nas samych. 
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