
Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie za rok 2014. 
 

Drogie koleżanki, zaproszeni goście! 
 

Zarząd naszego koła w ubiegłym roku spotykał się 13 razy. Koło nasze liczy 

93 członkiń czynnych i 22 honorowych. Przyjęłyśmy do naszego koła 4 nowe członkinie. 

Z naszego koła w 2014r. odeszły: 21 czerwca śp. Krystyna Firlej, 4 sierpnia najstarsza 

członkini naszego koła i mieszkanka naszej gminy śp. Stanisława Wojciech (93l), 

a 1 listopada śp. Irena Muszkieta.  

Rok 2014 rozpoczęłyśmy pracowicie. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

organizowałyśmy Bal Sylwestrowy, na którym grał zespół POWER z Lipna.  

 12 stycznia brałyśmy czynny udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Występowałyśmy w przedstawieniu pt. „Nowe szaty króla” na podstawie 

baśni Hansa Christiana Andersena. Brałyśmy udział w licytacji gadżetów 

i zakupiłyśmy kalendarz z logo WOŚP za 100zł.  

 19 stycznia wsparłyśmy finansowo balik i choinkę dla dzieci zorganizowaną przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brennie.  

 21 stycznia pomagałyśmy w zorganizowanym przez GOK baliku dla dzieci. 

Zakupiłyśmy pączki i napoje.  

 23 stycznia wspólnie z OSP wyjechałyśmy do leszczyńskiego kina na komedię 

„Wkręceni”. 

 15 lutego organizowałyśmy wspólnie z TPD Wieczorek Walentynkowy. Grał zespół 

”California”, a dochód z zabawy zasilił konto naszego koła.  

 4 marca pożegnałyśmy karnawał. Na organizowanym prze nas Podkoziołku bawiło się 

ponad 80 osób. 

 7 marca brałyśmy udział w uroczystym poświęceniu i przekazaniu Jednostce OSP 

Brenno samochodu bojowego. 

 W dniu 20 marca świętowałyśmy 50-lecie powstania Naszego Koła i 90-lecie 

powstania Kółka Włościanek. O godz. 1000 na parafialnym cmentarzu w asyście 

Pocztu Sztandarowego Kółka Rolniczego, pokłoniłyśmy się przy grobach zmarłych 

członkiń. Zmówiłyśmy modlitwę i zapaliłyśmy znicze. O godz. 1700 w Kościele 

p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Brennie odprawiona została msza w intencji 

wszystkich zmarłych i żyjących członkiń koła. Po mszy świętej w sali GOK 

w Brennie odbyła się dalsza część uroczystości. Z okazji 50 rocznicy powstania koła 

przewodnicząca M. Rąk odczytała genezę powstania Kółka Włościanek i Koła 



Gospodyń Wiejskich w Brennie. Były życzenia i kwiaty. Zasłużone członkinie 

ukoronowano Jubileuszowymi dyplomami i drobnymi prezentami. Młodzież 

z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie  wystąpiła 

w przedstawieniu nawiązującym do historii Naszego Koła, a panowie z Rady 

Sołeckiej i ich przyjaciele zaprezentowali się nam w wojskowych mundurach, gdyż  

ich występ był na wojskową nutę.  

 4 kwietnia brałyśmy udział w Drodze Krzyżowej ulicami Brenna. 

 10 kwietnia gościłyśmy u koleżanek z KGW w Wijewie na pokazie potraw i stroików 

wielkanocnych. 

 25 maja brałyśmy udział w Rowerówce, której inicjatorem i głównym organizatorem 

jest kolega Alojzy Wolniczak.  

 31 maja gościłyśmy w Potrzebowie na Gminnych Obchodach Dnia Matki. 

 2 czerwca finansowo wsparłyśmy obchody Dnia dziecka w Brennie. 

 7 czerwca OSP Brenno obchodziło 80-lecie swojej działalności, uczestniczyłyśmy 

w ich święcie. 

 19 lipca uczestniczyłyśmy w konkurencjach Kół Gospodyń Wiejskich na Wijewiadzie.  

Nasze koło reprezentowały: Krystyna Firlej, Aldona Miś i Sylwia Skrzypczak, zajęły 

I miejsce i wróciły z pucharem. 

 9 sierpnia wyjechałyśmy na Pielgrzymkę do Częstochowy. Jasna Góra powitała nas 

piękną pogodą. W drodze powrotnej zwiedziłyśmy Park Miniatur Bazylik 

i Sanktuariów Świata.  

 23 sierpnia dobyły się Dożynki Gminne. Wieńce upletli mieszkańcy: Pola, ul. Polnej, 

Wichrowej i Wschowskiej, bo oni byli gospodarzami ubiegłorocznego święta plonów. 

Był długi korowód, piękna część artystyczna, a na koniec zabawa taneczna. Nagrodę 

otrzymaną w konkursie wieńcy dożynkowych – czajnik bezprzewodowy, przekazano 

na wyposarzenie kuchni.  

 31 sierpnia brałyśmy udział w Dożynkach Archidiecezjalnych w Obornikach 

Wielkopolskich. Uczestniczyłyśmy w mszy polowej, którą odprawił bp. Zdzisław 

Fortuniak, a wieniec wykonany przez Marzannę Daleką z Miastka reprezentował 

dekanat przemęcki w konkursie  na najpiękniejszy wieniec.  

 Wsparłyśmy pobyt pielgrzymki pieszej przemierzającej przez Brenno. 



 W dniach 11 i 12 października wyjechałyśmy na dwudniową wycieczkę do Karpacza. 

Podążaliśmy górskimi szlakami, zdobywając Śnieżkę, Chojnik i Wodospad 

Kamieńczyk.  

 21 października w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia pod Krzywym Siodłem” 

odbyło się spotkanie z wolontariuszami goszczącymi w Szkole Podstawowej 

w Wijewie. Koło nasze finansowo wsparło tę imprezę. Upiekłyśmy ciasta 

i przygotowałyśmy poczęstunek.  

 27 października sprzątałyśmy cmentarz. Przyszło bardzo wielu chętnych do sprzątania, 

bo i pracy było dużo. Uprzątnięto zapomniane groby. Umyto nagrobki księży i ołtarz. 

W sprzątaniu pomagali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wijewie wygrabiając 

ogromne ilości liści i przeróżnych śmieci.  

 W dniu 4 grudnia uczestniczyłyśmy w dorocznym Forum Kobiet w Gołaszynie. 

W konkursie wypieku ciast otrzymałyśmy wyróżnienie.  

 W dniach 9-10 grudnia przeprowadziłyśmy zbiórkę odzieży, a w dniu następnym 

odbyło się coroczne spotkanie przedświąteczne. Przygotowano stroiki oraz potrawy 

kulinarne. Na stole pojawiły się dwa rodzaje zup, kotlety po myśliwsku, żeberka 

i naleśniki na ostro, pasztet z wątróbek. Były sałatki i śledzie na wiele sposobów. Do 

kawy podano placek orzechowy i ciasteczka z bakaliami. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie stroimy choinki w naszym 

kościele bombkami, aniołkami i gwiazdkami wykonanymi prze koleżanki z koła. 

Nasze koło współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizując 

program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. 

Uczestniczymy w obchodach Świąt Państwowych i Kościelnych. Współpracujemy 

z organizacjami społecznymi działającymi na terenie naszej wsi: TPD, OSP, Radą 

Sołecką, Radami Rodziców Szkół.  Współpraca ta przebiega bez zarzutów.  

Dziękuję pani Marcie Ciesielskiej za prowadzenie wypożyczalni naczyń, pani 

Marii Menzel za wszelką bezinteresowną pomoc w kuchni. Dziękuję wszystkim  

członkiniom koła, koleżankom z Zarządu za miłą i owocną współpracę. Przyjaciołom 

i sympatykom koła za wsparcie i wszelką okazaną pomoc.  

M.R. 


