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Koło Gospodyń Wiejskich w Narożnikach  

Gmina Rakoniewice 

Powiat Grodzisk Wlkp. 

woj. wielkopolskie 

Historia Kołem Gospodyń się toczy 

Wiele lat temu, jeszcze jako mała dziewczynka, z dziecięcą ciekawością przyglądałam się, jak 

moja mama i inne gospodynie ze wsi zbierają się w domu jednej z nich, by wspólnie wziąć udział w 

spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety zawsze ubierały odświętne stroje, a na ich twarzach 

malował się zapał i entuzjazm. W moich oczach spotkania te wydawały się niemal jak święto i 

wyczekiwałam ich z radością. Tak zapisały się w mojej pamięci początki Koła Gospodyń Wiejskich 

w Narożnikach, po których zresztą zachowało się niewiele więcej oprócz wspomnień. 

Pamiętam, że gospodynie uczestniczyły w kursach gotowania, dyskutowały, jak pozyskać 

środki na przydatne sprzęty albo zorganizować wspólne zakupy. Dzięki ich talentom i zaradności w 

narożnickich domach co rusz unosił się zapach nowych potraw, po wsi krążyła nowiutka szatkownica 

do kapusty, a pola obsiewała nowoczesna maszynka do siewu buraków. Z pomocą KGW kobietom 

udawało się też zdobywać butle gazowe i małe dwupalnikowe maszynki, które były nieocenione w 

czasie letnich upałów. Każdy, kto choć raz gotował obiad na piecu kaflowym, podczas gdy żar lał się 

z nieba, z pewnością wie, jakim dobrodziejstwem był dla gospodyń taki sprzęt. KGW pomagało 

kobietom sprawić, by praca w gospodarstwie była lżejsza i przyjemniejsza. Zdawało się, że 

wspólnymi siłami kobiety w Narożnikach były w stanie osiągnąć każdy postawiony sobie cel.  

W zeszytach mojej mamy do dziś zachowały się zapiski z tamtych spotkań wypełnionych 

wspólną pracą, opowieściami, śpiewem i humorem. Siedząc na drewnianym taboreciku i przyglądając 

się gospodyniom, miałam wrażenie, że życie w Narożnikach już zawsze będzie tak wyglądać, bo 

innego życia nie znałam. Urodziłam się w tej maleńkiej, liczącej nieco ponad 100 mieszkańców 

wiosce położonej pośród gęstych lasów i pachnących zbożem pól. Tu spędziłam całe swoje 

dzieciństwo i dorosłe życie i mimo, że nie ma tu sklepu, komunikacji publicznej, a najbliższe 

miasteczko oddalone jest o trzy kilometry, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do życia.  

Czas jednak płynął, lata mijały, a wraz z nim mijały pokolenia i odchodzili ludzie. Zmienił się 

styl życia i relacje między mieszkańcami. Mniej było czasu na sąsiedzkie spotkania i pogawędki, 

więcej ludzi pracowało poza gospodarstwem. I tak z biegiem czasu Koło Gospodyń Wiejskich w 

Narożnikach zaprzestało działalności. Być może zabrakło ludzi i chęci, by kontynuować tradycję 

spotkań. 

Wiele lat narożnickie Koło Gospodyń istniało jedynie we wspomnieniach. W międzyczasie 

zdążyłam dorosnąć, skończyć studia, zacząć pracę i wychować dzieci. Życie płynęło dalej, ale gdzieś 

w głowie ciągle kołatała mi myśl, że warto byłoby zrobić coś, by kontakty sąsiedzkie nieco ożyły i 

się zacieśniły. Dopóki pracowałam zawodowo, niewiele miałam czasu, by zrealizować swoje 

marzenie. Praca zaspokajała też w pewien sposób moją potrzebę kontaktu z ludźmi. Przyszedł jednak 

rok 2006, w którym sytuacja zmusiła mnie do przejścia na emeryturę. Była to dla mnie niezwykle 

trudna decyzja, bo lubiłam swoją pracę nauczycielki i byłam bardzo aktywna zawodowo. Z dnia na 

dzień w moim życiu pojawiła się wielka pustka. Całymi dniami opiekowałam się moją mamą 

chorującą na alzheimera. Moją codzienność wypełniły zmiany pieluch, podawanie leków, karmienie 

łyżeczką. 
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Najtrudniejsze było jednak to, że nie mogłam z mamą porozmawiać. Wiedziałam, że jako córka 

zapewnię mamie najlepszą opiekę, ale jednocześnie ciągnęło mnie do ludzi.  

Kiedy dowiedziałam się, że w naszej gminie będą reaktywowane Koła Gospodyń Wiejskich, 

nie wahałam się ani chwili. Wiedziałam, że to jest coś dla mnie. Z radością pojechałam więc na 

spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy. Następnie, uzbrojona w nowe informacje, przystąpiłam 

do organizowania Koła w naszej wsi. Z ust do ust rozeszła się wieść o pierwszym spotkaniu, na które 

przyszło 21 pań (to sporo na nasza małą wieś!). Porozmawiałyśmy, wybrałyśmy zarząd, no i tak 

zostałam przewodniczącą KGW w Narożnikach, które oficjalnie 24 października 2007 wznowiło 

swoją działalność. Nie ustaliłyśmy konkretnych działań, ale byłyśmy zgodne co do jednego – trzeba 

się spotykać! Okazuje się, że nie tylko ja tęskniłam za ociepleniem sąsiedzkich relacji. 

Pierwszym oficjalnym zebraniem naszego KGW było spotkanie opłatkowe w grudniu 2007 

roku. Przyszło na nie 19 pań. Choć sala była słabo ogrzana i zadymiona od starego pieca, to życzenia 

były ciepłe i serdeczne. Mój starszy brat przyjechał specjalnie na to spotkanie z akordeonem i 

wspólnym śpiewem kolęd umilaliśmy to spotkanie. Poczułam, że wkraczam w kolejny etap w moim 

życiu, w którym KGW odegra ważną rolę. Kiedy teraz patrzę na zdjęcie z tego wieczoru, łza kręci mi 

się w oku, bo wielu pań, które brały w nim udział, nie ma już wśród nas.   

 

 

Podobne spotkania świąteczne organizowaliśmy każdego roku. Na jednym z takich spotkań 

dziewczyny z zespołu parafialnego śpiewały dla nas kolędy i pastorałki, a ich kolega przebrany za 

Gwiazdora wręczał wszystkim grzecznym dzieciom i paniom ze wsi drobne prezenty. Innym razem 

Gwiazdorem był jeden z naszych kolegów. Niektóre dziewczyny poczuły tego dnia rózgę na skórze, 

ale przyjęły to z humorem. Te grudniowe spotkania zawsze były dla mnie wzruszające. Nieraz 

„klucha” w gardle nie pozwoliła mi wyrazić słowami swoich myśli. Były też łzy wzruszenia i to nie 

tylko moje. 
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W 2008 roku miałyśmy już plan działania. Najpierw postanowiłyśmy uczcić Dzień Kobiet – 

w końcu to jedno z najważniejszych świąt w roku. Wiedziałam, że potrzebny jest nam wyjazd i 

kontakt z kulturą. Wybór padł na Teatr Muzyczny w Poznaniu. Panie pięknie wystrojone, wyczesane 

przez fryzjerki zobaczyły przedstawienie „Wesoła wdówka”. Dla niektórych była to pierwsza wizyta 

w teatrze w życiu. Większość pań zgodnie oznajmiła, że wyjazd był ogromną przyjemnością i z 

utęsknieniem wyczekiwały na kolejny. Tylko jedna z pań stwierdziła, że nie bardzo jej się podobało, 

bo nic z tego nie rozumiała. 

Wraz z nadejściem wiosny przyszedł pierwszy sukces naszego Koła. Zajęłyśmy I miejsca w 

powiatowym konkursie na stroik wielkanocny. Stroik rzeczywiście był piękny – w całości z kwiatów 

z przydomowych ogródków. Odbiegał wyglądem od pozostałych prac na konkursie i może to było 

jego mocną stroną. Posypały się gratulacje i serdeczności, a ja pękałam z dumy. Przy okazji niektórzy 

oficjele dowiedzieli się, że w powiecie Grodzisk Wielkopolski jest taka miejscowość, jak Narożniki. 

Słowem – zaistniałyśmy na mapie powiatu! 

 

W maju postanowiłyśmy spotkać się z okazji Dnia Matki. Poprosiłam dziewczynki ze wsi, aby 

pomogły mi przygotować bukieciki z polnych i ogrodowych kwiatków. Wcześniej kilkoro dzieci 

przygotowałam do recytacji krótkich wierszyków dla mam. Na spotkaniu panie ze smakiem jadły 

własnoręcznie upieczone ciasto, piły kawę i ze wzruszeniem przysłuchiwały się recytacji swoich 

dzieci i wnuków. Było mi przykro, że ze względu na chorobę nie mogłam przyprowadzić na to 

spotkanie mojej mamy, ale jednocześnie doceniałam, że dzięki wsparciu własnych dzieci, które zajęły 

się babcią, sama mogłam uczestniczyć w tym święcie. Na koniec spotkania wszystkie panie zostały 

obdarowane ślicznymi bukiecikami. Te utrwalone na zdjęciach niezapominajki pozostaną w pamięci 

na długo.  

 
Dzień Dziecka co roku stanowi doskonałą okazję, aby nasze Koło Gospodyń wykazało się 

aktywnością. W 2008 roku pierwszy raz udało nam się razem z Radą Sołecką zorganizować w naszej 
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małej wsi festyn rodzinny, który potem stał się naszą małą tradycją. Jako jedną z atrakcji na ten dzień 

zaproponowałam podchody. Musiałam się trochę wcześniej napracować, aby wyprawa do lasu była 

bezpieczna i ciekawa dla dzieci. Wszystko się jednak udało. Rodzice razem z dziećmi chętnie wzięli 

udział w zabawie. Po powrocie do sali wiejskiej czekał na nas poczęstunek i ci, którzy trochę spóźnili 

się na podchody. Dzieci miały mnóstwo energii, a mnie nie brakowało pomysłów na kolejne zabawy. 

Największym powodzeniem cieszyła się gra w „dwa ognie”. Dzieci, młodzież, rodzice, a nawet 

dziadkowie dawali z siebie wszystko na boisku wytyczonym na trawniku, na którym co chwilę ktoś 

się przewracał. Śmiechu było przy tym co niemiara, choć rywalizacja była nie na żarty! Później 

zorganizowaliśmy wyścigi w rzędach, wyścigi w workach i inne zabawy. Wszystkim dopisywały 

humory. To był wspaniały dzień. Byłam zmęczona, ale jednocześnie bardzo zadowolona i pełna 

pozytywnej energii. 

 

 

Zachęceni sukcesem Dnia Dziecka już w lipcu 2008 roku zorganizowaliśmy rodzinny wyjazd 

do Lichenia. Staramy się, aby nasze Koło realizowało potrzeby tak młodszego, jak i starszego 

pokolenia, a wyjazd do Sanktuarium Maryjnego był marzeniem wielu pań. W kolejnych latach 

byliśmy też między innymi w Świebodzinie i Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym i w Gościkowie-

Paradyżu.  
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W 2010 roku stan zdrowia mojej mamy bardzo się pogorszył. Przytłoczona codziennymi 

obowiązkami, nie miałam sił na kierowanie KGW. Funkcję przewodniczącej na 5 lat przejęła moja 

serdeczna koleżanka, która co prawda nie organizowała wyjazdów, ale biesiady i festyny odbywały 

się systematycznie. Moja zastępczyni miała ogromne poczucie humoru i umiejętności kulinarne, a 

czegóż więcej potrzeba, by rozkręcić dobrą zabawę. Do naszej wsi zapraszane były też koleżanki z 

sąsiednich Kół i zawsze wyjeżdżały zadowolone. My też jeździłyśmy na biesiady do innych KGW w 

naszej gminie. Bardzo miło wspominam te babskie wyjazdy, które stanowiły dla mnie odskocznię od 

codzienności. 

 
Z biegiem lat opieka nad moją kochaną mamą coraz silniej odbijała się na moim zdrowiu 

psychicznym i fizycznym. W 2012 roku wpadłam na pomysł, by zorganizować „Rajd z kijkami po 

zdrowie”, który miał pomóc rozruszać kości i przewietrzyć umysł. Mój pomysł spotkał się z aprobatą 
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nie tylko w naszym Kole, ale i w innych, a nawet w samej Gminie. Na rajd zaprosiłam 

przewodniczącego Rady Gminy, który biegał w maratonach, instruktorkę nordic walking, 

pielęgniarkę i wszystkich mieszkańców naszej wsi i okolicznych miejscowości. Po rozgrzewce i 

fachowym instruktarzu ruszyliśmy na trasę. Szło około 30 osób. Trasa prowadziła przez nasze 

urokliwe lasy. Był kwiecień, przyroda budziła się do życia, więc las wyglądał cudownie. Ptaki nam 

śpiewały, a w powietrzu unosił się zapach wiosny. Rajd zakończyliśmy biesiadą w sali wiejskiej, do 

której dołączyli ci, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w rajdzie.  

 

W 2015 roku ponownie wybrano mnie na przewodniczącą Koła. Dwa lata wcześniej odeszła 

moja mama, więc potrzebowałam takiego zakotwiczenia w rzeczywistości. Ucieszyłam się, że znowu 

będę mogła się realizować na innym polu niż prowadzenie domu. Odzyskałam siły, a głowę miałam 

pełną pomysłów. Wróciłam do moich planów sprzed lat.  

Pracę zaczęłam od zorganizowania uroczystego otwarcia placu zabaw w Narożnikach. 

Przyszło dużo dzieci, które cieszyły się, że wreszcie po przecięciu wstęgi będą mogły beztrosko bawić 

się na nowy sprzętach. Starszym też nie działa się krzywda, bo wspólnie biesiadowali w sali wiejskiej, 

która stoi tuż obok placu zabaw. Wieczorem jednak pojawił się problem. Jako że tego dnia w telewizji 

leciał jakiś ważny mecz piłki nożnej, trzeba było zastanowić się, jak pogodzić kibicowanie „naszym” 

i wspólną biesiadę. Jak się okazało – dla chcącego nic trudnego. Panowie wpadli na pomysł, by 

postawić telewizor w oknie sołtysa, którego dom stoi naprzeciw sali. Pod oknem ustawili ławki z sali 

wiejskiej i w ten sposób wszystko dało się połączyć: dzieci przypilnowane, panowie zadowoleni i 

wszyscy najedzeni. 

 
Niedługo później, w czerwcu wybrałyśmy się z paniami z Koła na wycieczkę rowerową do 

oddalonego o 12 kilometrów Wolsztyna. Głównym celem wyjazdu był Skansen Budownictwa 

Ludowego Zachodniej Wielkopolski, ale po drodze odwiedziłyśmy też park miejski, w którym 

mogliśmy podziwiać rzeźby Marcina Rożka, jezioro z kwitnącymi grążelami i grzybieniami, parkowe 

ścieżki oraz miejsce pamięci na Bielniku. W skansenie ze względu na sobotnie przedpołudnie nie 
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było innych zwiedzających, więc mogłyśmy w spokoju podejrzeć, jak wyglądało życie gospodyń 

wiejskich sto lat temu.  Tym bardziej doceniłyśmy sprzęty i udogodnienia, jakie dziś mamy, choć 

urok dawnych lat, kolorowych strojów i prostego życia poruszał wrażliwą strunę w sercu. W drodze 

powrotnej nie odmówiłyśmy sobie wpadnięcia na lody – w końcu spaliłyśmy tego dnia mnóstwo 

kalorii!  

 

 

W kolejnych latach organizowaliśmy sporo wyjazdów i wycieczek jednodniowych. Byłyśmy 

między innymi we Wrocławiu, w Międzyzdrojach, w Kołobrzegu, w Karpaczu, na Szrenicy, w 

Berlinie, w Rudawach Janowickich. Ważne było dla mnie, aby nie były to drogie i nadmiernie 

obciążające fizycznie wyjazdy, by jak najwięcej osób mogło sobie na nie pozwolić. Bardzo chciałam 

też, żeby te osoby z naszej wsi, które jeszcze nigdy nie były w górach lub nad morzem, mogły je 

wreszcie zobaczyć. I udało się! Były wśród nas takie osoby, które zobaczyły góry czy morze pierwszy 

i ostatni raz w życiu, bo albo stan zdrowia, albo wiek nie pozwalał im już później na podobne 

wycieczki. 
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Wyjazdem, który bardzo zapadł mi w pamięć, był nasz pierwszy „wypad” w góry we wrześniu 

2015 roku. Zwiedziliśmy wtedy między innymi Szklarską Porębę, wodospad Szklarki, Świeradów, 

Stóg Izerski i wieżę widokową na Smreku. Przy wodospadzie jeden z kolegów nie mógł się nadziwić, 

skąd się bierze taka ogromna ilość wody, by wodospad cały czas płynął. Inni dziwili się ogromnym 

skałom otaczającym nas ze wszystkich stron. Byłam pod wrażeniem i dusza mi się radowała, że mimo 

podeszłego wieku niektórych pań, a nawet poruszania się o kulach, wszyscy z zaciekawieniem 

przyglądali się otaczającej nas przyrodzie i wytrwale brnęli ku górze. Wielu uczestników tej 

wycieczki pierwszy raz widziało góry i zakochało się w nich od pierwszego wejrzenia. Widziałam 

błysk zachwytu w ich oczach i już wiedziałam, że będzie to jedna z wielu naszych wspólnych 
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wycieczek.  Nie ukrywam, że radość osób biorących udział w wyjeździe był dla mnie ogromnym 

zastrzykiem pozytywnej energii i zachętą  do dalszego działania. 

 

 

Z podobnych względów ważny był dla mnie wyjazd nad morze – chciałam, aby każdy mógł 

je choć raz zobaczyć. I tak 23 kwietnia 2016 roku wyjechaliśmy na jednodniówkę do Świnoujścia. 

Wrażenie na uczestnikach zrobił już prom przez Świnę na wyspę Uznam. Nic jednak nie mogło się 

równać z widokiem  morza. Piach z wydm wsypywał się do butów, silny wiatr rozwiewał włosy, ale 

nic nie mogło zepsuć chwili, gdy naszym oczom ukazał się ogrom morskiej wody. Wiele osób 

cieszyło się jak dzieci zbierając muszle, karmiąc mewy, pryskając się wzajemnie wodą. W tym dniu 

nie było ładnej pogody, ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć morze w całej sile i okazałości – huczące 

falami, kołyszące statkami wpływającymi do portu.  

W Świnoujściu zwiedzaliśmy Muzeum Rybołówstwa, wieżę widokową oraz przepłynęliśmy 

promem miejskim. Z promu można było zobaczyć statki wojskowe, duże kontenerowce, a także 

promy pasażerskie. Wiele osób znało takie widoki jedynie z filmów i zachwycali się nimi z głębi 

serca. Był też oczywiście czas na zjedzenie świeżej, morskiej rybki i zakup pamiątek. Pod wieczór 

wiatr ustał i nawet wyszło słoneczko. Dzieci z wycieczki biegały po plaży, panie relaksowały się 

spacerem brzegiem morza... Pamiętam ten widok, jakby to było wczoraj. Byłam bardzo szczęśliwa i 

wydaje mi się, że dla pozostałych pań też były to jedne z najlepszych chwil w życiu. 
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Moja koleżanka, ta sama która przez kilka lat zastępowała mnie w roli przewodniczącej KGW, 

powiedziała na zakończenie tej wycieczki: „widziałam góry, widziałam morze, teraz mogę umierać”. 

Zaśmiałam się wtedy serdecznie. Niestety jej słowa okazały się mieć głębsze znaczenie niż 

początkowo sądziłam. Odeszła niespodziewanie po krótkiej chorobie, zostawiając w naszych sercach 

pustkę, której nie da się zapełnić. Wspominamy ją często i tym bardziej doceniamy chwile, które 

możemy spędzać wspólnie i miejsca, które możemy razem zwiedzać. Mam wrażenie, że swoimi 

wyjazdami dałyśmy przykład innym Kołom Gospodyń w okolicy. Cieszy mnie ogromnie, że coraz 

więcej z nich organizuje podobne wycieczki, dając swoim członkiniom możliwość poznawania 

świata. 
W 2017 roku minęło 10 lat od reaktywowania Kół Gospodyń Wiejskich w naszej gminie, a 

pośród nich i naszego małego Koła w Narożnikach. Nie chciało mi się wierzyć, że w mgnieniu oka 

upłynęła dekada. Tylko albumy zapełnione setkami zdjęć ze wspólnych spotkań i wyjazdów, na 

których z roku na rok prezentowałyśmy się coraz „dojrzalej”, stanowiły dowód, że naprawdę minęło 

10 lat. Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia KGW, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele Urzędu Gminy i zaproszonymi goście. Atmosfera była bardzo wesoła i serdeczna – 

szczególnie wtedy, gdy zespół muzyczny swoim śpiewem i graniem porwał nas do tańca. Na 

spotkaniu nikt z nas nie miał wątpliwości, że wznowienie działalności KGW było niezwykle 

potrzebne, ożywiło wsie i zintegrowało społeczność. Tym bardziej przykry jest dla mnie fakt, że 

mimo niezaprzeczalnego sukcesu reaktywacji KGW, od 2016 roku Urząd Gminy nie wspiera 

finansowo naszej działalności. W pierwszych latach po wznowieniu działania Koła otrzymywałyśmy 

dofinansowanie z Urzędu Gminy, ale z roku na rok pieniędzy było coraz mniej, aż w końcu przestano 

nas wspierać. Na szczęście, dzięki zaradności odziedziczonej po naszych mamach i babciach, udaje 

się nam co jakiś czas pozyskać dotacje i dofinansowania z rządu na działalność naszego Koła. Dzięki 

tym środkom mogłyśmy na przykład doposażyć salę wiejską, bo jak wiadomo kawa pita ze ślicznych 

filiżanek smakuje jeszcze lepiej. Nie mniej brakuje nam środków z Gminy, które pozwalały na 
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organizowanie wspólnych biesiad i festynów. Na takich spotkaniach miałyśmy okazję lepiej się 

poznać, zintegrować, wymieniać doświadczenia i wzajemnie sobie pomagać. Dzięki temu dziś lepiej 

się znamy i rozumiemy. To nic, że jedna starsza, druga młodsza – wszystkie mówimy do sobie po 

imieniu. Nie ma znaczenia fakt, że niektóre z nas to gospodynie „pełną gębą”, a inne pracują 

zawodowo i z rolnictwem mają niewiele wspólnego. Tu w Kole Gospodyń wszystkie jesteśmy równe. 
Choć przeżyliśmy już z sobą wiele w naszym KGW, życie nie przestaje nas jednak 

zaskakiwać. Koniec roku 2019 okazał się w pewnym sensie przełomowy dla naszego Koła. Panowie 

ze wsi przyszli na jedno z naszych spotkań i oznajmili, że chcą zostać członkami Koła Gospodyń 

Wiejskich w Narożnikach. Jako, że jesteśmy zwolenniczkami równouprawnienia, z radością 

powitałyśmy panów w swoich szeregach. Nasi mężowie, przyjaciele, sąsiedzi od początku 

uczestniczyli przecież w działalności Koła. Bez nich wyjazdy i biesiady nie byłyby takie same. 

Miejsce w Kole im się należało. Dzięki temu nasze Koło Gospodyń (i Gospodarzy) Wiejskich w 

Narożnikach liczy obecnie 38 członków – 28 pań i 10 panów, w wieku od 20 lat do 91 lat! 
Tak mijały nam kolejne lata wypełnione spotkaniami, wyjazdami, festynami i biesiadami. Z 

roku na rok mierzyliśmy coraz wyżej i stawialiśmy sobie ambitniejsze cele. KGW wrosło w naszą 

wieś do tego stopnia, że każdy niemal mieszkaniec Narożnik w jakiś sposób uczestniczył lub 

uczestniczy w jego działaniu. Historia naszego Koła stała się historią naszej wsi, naszą historią i 

jestem z tego bardzo dumna.  

Niestety rok 2020 przyniósł zmiany jakich nikt się nie spodziewał. Jeszcze na początku marca 

świętowaliśmy wspólnie Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Pośród śmiechu i zabaw nikomu nie 

przyszło na myśl, że już niedługo przyjdzie nam zatęsknić za podobnymi spotkaniami. To, co 

wydawało się takie oczywiste i naturalne stało się niedostępnym marzeniem. 
Mimo przeciwności losu i niesprzyjających okoliczności udało nam się jednak zorganizować 

udaną, jednodniową wycieczkę. Korzystając z faktu, że w sierpniu pandemia nieco przycichła, 

wybraliśmy się do zamku w Gniewie i Malborku. Tym razem oprócz zwykłych trudności 

organizacyjnych miałam jeszcze jedno zmartwienie. Starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, 

aby wszyscy wrócili z wycieczki zdrowi. I tak się stało! Wycieczka okazała się sukcesem i tylko te 

maseczki i dezynfekcja na każdym kroku przypominały nam o istniejącej sytuacji. 
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 Co teraz? Czekamy, co przyniesie przyszłość, mając nadzieję, że niedługo wszystko wróci 

do normalności. Mam w głowie jeszcze mnóstwo pomysłów i planów. Czas pokaże, czy będę je 

mogła zrealizować. Korzystając z większej ilości wolnego czasu uzupełniam albumy i zapiski z 

działalności naszego Koła. Uśmiecham się do zdjęć, na których pieczemy kiełbaski przy ognisku w 

górach, gnamy po ulicach wsi bryczką zaprzężoną w konie sąsiada, zachwycamy się podwodnym 

światem oceanarium we Wrocławiu, świętujemy 90-te urodziny pani Zosi. To, co piszę jest w 

pewnym sensie wyrazem tęsknoty za tymi chwilami i za towarzystwem moich sąsiadów. Wiem, że 

jeśli długo nie będziemy się spotykać, to nasze kontakty się rozluźnią. Choć rozmawiamy ze sobą 

przy płocie i na ulicy, to jednak nie to samo, co usiąść wspólnie przy stole przy pachnącej kawie, 

dobrym cieście i tak po prostu pogawędzić. Z całych sił staramy się, by historia naszego KGW tym 

razem nie zatoczyła koła i by narożnickie Koło Gospodyń Wiejskich nigdy więcej nie zawiesiło 

swojej działalności. Cele i marzenia, które udaje nam się realizować dzięki naszemu Kołu często są 

inne niż te realizowane przez nasze mamy i babcie, ale fakt, że jest ono ważną częścią życia naszej 

wsi pozostaje bez zmian. 
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