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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

z działalności Związku w 2021r. 

Związek w 2021 r. prowadził działalność społeczno-zawodową, jako Organizacja Pożytku 

Publicznego zgodnie ze statutem, Budżetem i Programem Działania zatwierdzanym 

corocznie przez Radę na obszarze 8 powiatów subregionu bydgoskiego bydgoski, 

inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński. W okresie 

pandemii COVID 19 praca społecznie zawodowa ograniczała się do członków Kółek 

Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Gminnych Związkach RKiOR, 

Gminnych Radach - Stowarzyszeniach KGW. Tam są podejmowane działania społeczno-

zawodowe w tym kultywujące tradycje ludowe. Tak się dzieje od 155 lat tj. od powstania 

pierwszego Kółka Rolniczego dla Szymborza i Łojewa, które prowadziło comiesięczne 

szkolenia, bibliotekę rolniczą z pismami oraz pokazy u rolników. 

Zmieniły się czasy oraz oczekiwania rolników, zmienia się funkcja wsi. Dzisiejsza działalność 

skierowana jest na funkcjonowanie gospodarstwa rodzinnego, zdrowia, wypoczynku w tym 

dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego w ramach „Małych Ojczyzn” pod 

postacią kultywowania tradycji, jubileuszy, dożynek oraz obrzędów świątecznych. Jednak 

konkurencja szybkiego przemieszczania się umożliwia inny sposób zagospodarowanie 

czasu wolnego w miejsce tradycyjnych spotkań międzysąsiedzkich. 

Związek inicjuje różne formy integrujące środowisko do działalności społeczno-zawodowej 

oraz kulturalnej. Szczegóły propozycji ujmowane są w corocznych programach działania. 

W okresie od 01 stycznia 2021r. Związek działał na czterech obszarach zainteresowania tj; 

1). Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 

2). Kulturalnym: jubileusze KGW, dożynki, festiwale, festyny 

3). Społeczno – zawodowym mieszkańców obszarów wiejskich subregionu bydgoskiego. 

4). Reprezentowanie i obrona interesów rolników, wsi przed organami państwa, samorządów  

1. Kolonie Związek we współpracy z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich GOSPODYNI 
zorganizował kolonie dla 64 dzieci w 2-ch turnusach (46 i 18) w Mrzeżynie. Organizacja 
wypoczynku młodzieży szkolnej na kolonie była prowadzona przez Biuro Związku drogą 
internetową ogłoszenia na www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl oraz zgłoszenia mailowo. 
Zainteresowanie koloniami było bardzo duże o zakwalifikowaniu decydowała kolejność 
zgłoszeń. Dzieci były zadowolone z kolonii, nawiązały przyjaźnie z kolonistami z innych 
miejscowości i regionów kraju. Rodzice i koloniści ocenili pozytywne wypoczynek. 
Z powodu wprowadzonych przez Rząd obostrzeń związanych z COVID 19. Związek nie 
zorganizował zimowiska dla dzieci.  

2. Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu: Jubileuszowy X Kujawski Festiwal 

Pieśni Ludowej początkowo zaplanowano tradycyjnie na m-c czerwiec jednak ze względu na 
panującą nadal pandemia Rada i Zarząd Związku oraz nasi partnerzy tj. MDK Inowrocław, 
KCK, LGD „Czarnoziem na Soli”, MGOKSiR Gniewkowo podjęli decyzję zmiany daty 
Festiwalu, który ostatecznie odbył się w Inowrocławskich solankach w dniu 08 sierpnia 
2021r. Podczas Festiwalu w porozumieniu ze Szpitalem im. Błażka zorganizowano 
jeden z pierwszych punktów szczepień przeciw COVID 19. W Konkursie Festiwalowym 
uczestniczyło 14 amatorskich zespołów ludowych, tj. „Melodia” z gminy Zawieś Wielka, 
„Pakościanie”, „Gniewkowianie”, „Jezioranie” „Pałuczanki” ze Żnina, „Nasze Kujawy” z Gminy 
Rojewo, „Kołaczkowianki” z gminy Szubin, „Nadwiślanie” z Gminy Dąbrowa Chełmińska, 
„Radojewicznie” z gm. Dąbrowa Biskupia, „Złotniczanki” z gm. Złotniki Kujawskie, 
„Osieczanki” z gm. Osiek Mały, Klub Seniora „Kujawy Bachorze Nowe” z gm. Osięciny, 
„Wierzchosławiczanki” z gm. Gniewkowo.  

http://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/
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JURY Festiwalowe przyznało Tytuł Grand Prix X KFPL dla zespołu „Melodia”, laureatami 
Festiwalu zostali: I miejsca dla: zespół „Jezioranie” w kat. zespołów z kapelą, oraz zespół 
„Radojewicznie” w kat. acapella. Miejsce II zdobył zespół „Złotniczanki”, a miejsce III 
zespół „Gniewkowianie”. Przyznano dwa wyróżnienia dla zespołów: „Kujawy Bachorne 
Nowe” i „Kołaczkowianki” oraz 6 wyróżnień II stopnia. Jury przyznało również 2 nagrody dla 
najmłodszej uczestniczki Festiwalu i najmłodszego uczestnika, najlepszej kapeli i najlepszej 
solistki. 
W Jarmarku Kujawskim 7 Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało potrawy kujawskie, które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Natomiast artyści ludowi: hafciarki, 
rzeźbiarze - zaprezentowali piękne hafty kujawskie, frywolitki, rzeźby ludowe itp. Łącznie 
uczestniczyło ok. 300 wykonawców (z uwagi na trwającą nadal pandemię COVID19 
organizatorzy zgodnie z zaleceniem SANEPIDU ograniczyli udział w Jarmarku Kujawskim). 
W trakcie trwania Festiwalu przeprowadzono konkurs na „najpiękniejszy bukiet zielny”. 

Nawiązano tym samym do dawnej tradycji układania Bukietów Zielnych, które w Święto 

Matki Boskiej Zielnej niesiono do kościoła. Każde z ziół włożonych do bukietu miało swoje 

znaczenie i dotyczyło zdrowia ludzi i zwierząt. W konkursie udział wzięły 12 Bukietów.  

Wszystkim uczestniczącym zespołom ludowym wręczono okolicznościowe dyplomy i statuetki 

ufundowane przez Związek z funduszy pozyskanych na realizację zadania publicznego od 

Prezydenta Miasta Inowrocławia. Nagrody dla artystów ufundowali również: Młodzieżowy 

Dom Kultury w Inowrocławiu, LGD „Czarnoziem na Soli”, Kujawskie Centrum Kultury oraz 

Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza.  

3. Udział członków Związku w dożynkach, festiwalach, jubileuszach KGW, festynach: 
1). Dożynki Wojewódzkie odbywały się w TORUNIU w dniu 25 sierpnia, Stoiska z 

potrawami z naszego regionu wystawiły KGW z gmin: Inowrocław oraz innych 

powiatów.W konkursach na najpiękniejsze wieńce dożynkowe triumfowały 
sołectwo Strużal w powiecie toruńskim (wieniec tradycyjny) oraz dekanat unisławski 

wspólnie z Ostromeckiem  w powiecie bydgoskim (wieniec współczesny lub dekoracja 
dożynkowa). Drugie i trzecie miejsca zdobyły dekanat Łasin wspólnie z kołem 
gospodyń z Szembruczka w powiecie grudziądzkim i dekanat kowalewski wspólnie z 
sołectwem Brzeźno i miejscowym kołem gospodyń (wieniec współczesny) oraz koła 
gospodyń z Brzozowa w powiecie chełmińskim i Przymuszewa w powiecie tucholskim 

(wieniec tradycyjny).  Prezentowane były również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, w 

prezentacji uczestniczyły także KGW z regionu bydgoskiego 
2). Przedstawiciele Związku uczestniczyli również w dożynkach szczebla powiatowego, 

gminnego i sołeckich, m.in.: w Rojewie, Mogilnie, Dąbrowie Mogileńskiej etc.  
3). Organizacje - członkowie Związku organizowały jubileusze Kół Gospodyń Wiejskich i 

Kółek Rolniczych. Przedstawiciele i członkowie Związku w miarę dysponowania 
czasem starali się brać udział osobiście lub desygnowali liderów kółkowych z danego 
środowiska do uczestniczenia w tych spotkaniach 

4). Organizacje KGW, GR KGW organizowały lub uczestniczyły w Festynach 
organizowanych przez KP ODR w Minikowie jak: „Targi Turystyczno-Ogrodnicze Lato 
na Wsi:”„Święto Smaku i Tradycji”; wystawy ogrodnicze w Minikowie i Przysieku, czy 
też przez Lokalne Grupy Działania jak: Festyn LGD Czarnoziem na Soli w Pakości; 
Festyn „Kujawskie Nowalijki” w Kruszwicy, „Święcie Śliwki” w Strzelcach Dolnych. 

5). Organizacje i członkowie Związku brali udział w targach i wystawach: Targi Agro-Tech 
w Minikowie; Regionalnych Targach Rolnych w Bielicach, Pałuckich Targach Rolnych 
w Żninie, Dębowych Targach Rolnych w Mokrem itp. 

3. Spotkania okazjonalne i wigilijne, w tym roku były znaczne ograniczenie: 
Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu mogileńskiego spotkały się w Jeziorach Wielkich 

podczas prezentacji potraw wigilijne i bożonarodzeniowych jak również przygotowały 

krótkie programy artystyczne ze śpiewem kolęd i pastorałek, które świadczą o bogatych 

tradycjach na wsi 
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4. Reprezentowanie interesów społeczno-zawodowych 

1). Związek był aktywnie reprezentowany poprzez swoich przedstawicieli na forach członków 
zrzeszonych na forum: Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Radach Społecznych: KP ODR, KOWR, LGD, 
Powiatowych Urzędach Pracy, (Marianna Bielińska, Zofia Kozłowska, Małgorzata 
Małecka, Barbara Mizdalska, Marianna Radzięda, Barbara Stasierowska, Wiesława 
Weltrowska), Zespole Doradczym Wojewody ds. wsi i Rolnictwa; Wojewódzkiej Radzie 
ds. Polityki Senioralnej. Ponadto, Związek jest czynnym członkiem Federacji Związków 
Kółek i Organizacji Rolniczych RP reprezentującej KGW i KR na szczeblu centralnym, 
jako m.in. podmiot opiniujący działania Rządu i Parlamentu. Uczestniczyliśmy w 
konsultacjach organizowanych przez Ann Gembicka podsekretarza stan we Włoclawku. 

2). Przedstawiciele Związku uczestniczyli w organizowanych spotkaniach Porozumienia 
Organizacji Rolniczych WK-P (Wiesław Gałązka, Grażyna Leśna, Henryk Sobczak, Zofia 
Kozłowska) gdzie omawiano m.in. sytuację rolników i mieszkańców wsi dotkniętych 
klęską suszy, odszkodowań za szkody łowieckie, ogólną sytuacją w rolnictwie. 

3). Związek współpracował z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą uczestniczył w Walnych 
Zebraniach oraz Regionalnym Konkursie Orki w Żninie, gdzie ufundował puchar dla 
jednej z laureatów konkursu.  

4). Związek, jako organizacja pozarządowa startował w konkursach grantowych dla 
organizacji pozarządowych  i realizował: zadanie publiczne w zakresie kultury i tradycji 
ludowej tj; na organizację X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu z 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego zs. w Toruniu pozyskano dotację w kwocie 
2540,00 zł, od Prezydenta Miasta Inowrocławia 2000,00 zł, a ze Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu pozyskano kwotę 1400,00 zł. W końcówce roku rozpoczęliśmy 
aplikowanie grantów w konkursach dla organizacji pozarządowych 

5. Dom Dziennego Pobytu pn. „Bursztynowy Senior”. Podpisano umowę z Urzędem 

Marszałkowskim na realizację, przeprowadzono modernizacji sutereny budynku Związku 

dostosowując jej pomieszczenia do potrzeb pensjonariuszy Z powodu awarii kanalizacji 

działalność DDP BS rozpoczęto dopiero 17 stycznia 2022 W zajęciach uczestniczą 

seniorzy i osoby z niepełnosprawnością z powiatu inowrocławskiego. Pozytywne 

doświadczenia mogą skutkować podobnymi inicjatywami na obszarze innych powiatów. 

6. Zaplanowana Organizacja IV Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy nie odbyła się z 

powodu ograniczeń pandemii COVID 19 

Przewidujemy odbycie Zjazdu na początku II półrocza 2022r. po ustaniu Pandemii. 

7. Zarząd dziękuje wszystkim tym członkom Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń 

Wiejskich, którzy mimo trudności nie zależnych od organizacji członkowskich 

inicjowali działalność społeczno-zawodową, jako wolontariusze. W konkursie na 

skutecznego wolontariusza 2021 zwyciężyła kol. Melania Grobelska - Gratulacje 

 
Inowrocław, dnia 07 marzec 2022r. 

 

Za Zarząd: 

1. Henryk Sobczak  ………………………… 

2. Jerzy Orczykowski ………………………… 

3. Henryka Derezińska     ………………………… 

4. Anna Iwanowska  ………………………… 


