
Historia KGW  70 - lecie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu powstało w 1948 r i podlegało pod Związek 

Kółek i organizacji  Rolniczych .Początki działalności  koła są utrwalone w 

kronikach i albumach.  To wydarzenie miało znaczący wpływ na życie 

mieszkańców  naszej wsi ,jednak szczególnie na życie kobiet .Ta mała i piękna 

wieś  borowiacka otrzymała szansę na rozwój ,na nowoczesność i na lepsze 

życie jej mieszkanek. 

Koło zostało założone w celu szerzenia działalności kulturalnej i oświatowej na 

wsi oraz doradztwa kobietom wiejskim w ułatwianiu pracy w gospodarstwach 

domowych. Kursy kroju i szycia dały możliwość kobietom wiejskim modnie się 

ubrać ,  samej uszyć sukienkę czy skorzystać  z pomocy instruktora. 

Wspólne wyjazdy do teatru czy opery pokazały mieszkankom wsi ,że istnieje 

inne życie i można oderwać się od codzienności . 

Kursy prowadzone przez specjalistów  z doradztwa rolniczego pozwoliły 

rodzinom lepiej prowadzić swoje gospodarstwo  domowe , uprawę roli czy 

hodowlę zwierząt aby uzyskiwać lepsze efekty. 

Wycieczki organizowano w celu poznania bliższej i dalszej okolicy,  zobaczenia 

ciekawych miejsc , zabytków  i atrakcji przyrodniczych. Takie wyjazdy łączyły 

ludzi i miały znaczenie integracyjne. Wpływały znacząco na jakość życia 

społeczności. Wieczorki taneczne   organizowane dla naszych mieszkańców , 

wieczornice dla osób starszych czy imprezy z okazji Dnia  Kobiet to wydarzenia  

w których brało udział wiele osób. Była to odskocznia od codzienności od pracy 

i codziennych obowiązków. 

Kursy gastronomiczne pozwoliły gospodyniom na poznanie nowych potraw . 

Kuchnia regionalna była owszem smaczna i pożywna jednak mało urozmaicona.  

Podczas imprez rodzinnych, chrzcin, komunii czy wesel zaczęto podawać 

sałatki, galarety , torty i inne nowoczesne smakołyki. 

Łag zaczął słynąć z dobrych i znanych kucharek ,które kucharzyły w całej 

okolicy.  



Do innych działań KGW zaliczyć możemy spotkania z lekarzem,pielęgniarką, 

doradcą rolniczym, …. 

Nie mogło zabraknąć gospodyń na dożynkach  gdzie Panie prezentowały piękne 

wieńce dożynkowe , dziękując za plony. 

W tamtych czasach koło liczyło bardzo dużo osób. Do takich ciekawostek 

można zaliczyć  to, ze koło miało na stanie pralkę , aparat do podnoszenia oczek 

w rajstopach czy krajalnicę do kapusty . Urządzenia te były wypożyczane  

członkiniom. 

W latach 90 tych działalność Koła zmieniła swój charakter, zmniejszyła się też 

liczba członkiń. Dzisiaj kobiety przychodzą na spotkania ,po to aby ze sobą 

porozmawiać, wspólnie pośpiewać, wymienić się przepisami .Koło nasze 

przetrwało dzieki takim osobom jak Pani Szykowska ,Osowska , Wiktoria 

Werner , Gertruda Sikorska, Jadwiga Zimna ,Janina Miszewska , które w tych 

trudnych czasach były liderkami. 

Następnie szefowały naszemu KGW Jolanta Podowska , Ewa Reszka i od 2010 r 

ja jestem prezesem Łężanek. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ,działalność koła nabrała trochę innego 

charakteru, bierzemy udział w różnych konkursach kulinarnych na szczeblu 

gminy ,powiatu i województwa, na których odnosimy sukcesy .Potrawy kuchni 

borowiackiej  które prezentujemy na konkursach  zdobywają najwyższe trofea  i 

nagrody oraz uznanie jurorów i krytyków kulinarnych.. Tu należy wymienić 

Pomorskie  Smaki w Gdańsku, Nasze Kulinarne dziedzictwo w Gdańsku Oliwie   

czy Dożynki Wojwódzkie w Lubaniu.Dzięki przepisom naszych babć i żmudnej 

pracy,  udało nam się zarejestrować już 21 potraw regionalnych  na Liście 

Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego prowadzonej przez  

Ministerstwo Rolnictwa.  

Następnym etapem naszej działalności było założenie stowarzyszenia w celu 

zdobywania środków finansowych z Unii Europejskiej w roku 2010. 

Projekt „Z babcinej kuchni-kultywowanie dawnych tradycji kuchni 

borowiackiej” był pierwszym projektem na który uzyskał dofinansowanie z Unii 

Europejskiej. 



Kolejny projekt  , na który otrzymałyśmy dofinansowanie z Unii  

Europejskiej to "Ocalić od zapomnienia -lokalne rękodzieło dawnie i dziś" został 

zrealizowany w okresie od październik 2012 do czerwca 2013 r   

Potem było jeszcze wiele  innych projektów . 

Za naszą działalność  otrzymałyśmy już dwa Młyńskie Koła, nagrody Burmistrza 

Czerska    w roku 2008 i 2011 oraz byłyśmy nominowane do nagrody Dokonania 

Roku w Chojnicach. Również największa impreza w  Łęgu , Łęskie Kapuśniaki , 

której jesteśmy współorganizatorem  otrzymała nominację w kategorii Impreza 

Roku w Chojnicach. 

Na co dzień bierzemy czynny udział w życiu naszej wsi i  sołectwa Łąg. 

Większość tradycji Koła pozostała ,nadal lubimy jeździć na wycieczki,  do teatru 

i kina. Organizujemy  wieczorki taneczne, wycieczki rowerowe, pikniki,  

warsztaty kulinarne,  spotkania opłatkowe, andrzejkowe. Bierzemy też udział 

jak dawniej w dożynkach. 

Posiadamy swoją własną  książkę kucharską „W krainie swojskich smaków  

wydaną przez Urząd Miejski w Czersku, którego władze i pracownicy zawsze 

chętnie z nami  współpracują. 

 W roku 2014 założyłyśmy w Ośrodku Kultury w Łęgu  Akademię  Zdrowia 

Łężanek.W ramach akademii  odbywa  aerobic, są organizowane spotkania z 

pielęgniarką, lekarzem , dietetykiem ,podologiem i warsztaty zdrowego 

odżywiania czy pokaz makijażu. 

W kronikach, protokołach i  na zdjęciach (w kąciku wspomnień, przygotowanym 

z okazji Jubileuszu) znajdziecie naszą historię. Jest to historia nie tylko koła 

gospodyń ale przede wszystkim historia naszej wsi. 
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