
Prężnie działające Koło Sołeckie KSKW w Niekłonicach 

 

Koło Sołeckie Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Niekłonicach powstało 

w 2004 roku z inicjatywy przewodniczącej KSKW w Koszalinie. Ideą powstania było 

wyzwolenie potencjału drzemiącego w kobietach wiejskich.  

Członkinie jak też członkowie koła należą do społeczności lokalnej wsi Niekłonice. 

Wspólne cele związane z aktywizacją i promowaniem kobiet w życiu społecznym, 

gospodarczym i kulturalnym spowodowało podejmowanie  różnych działań w grupie na rzecz 

społeczności lokalnej wsi przy ścisłej współpracy z sołtysem i Radą Sołecką. Należy do nich 

przygotowywanie różnych imprez zgodnie z cyklicznością kalendarzową oraz skupienie się na 

podejmowaniu, wspieraniu i aktywnym udziale w promowaniu i upowszechnianiu wartości                 

i wzorów kultury narodowej.  

Do sukcesów Koła należy pielęgnowanie wprowadzonej do kalendarza gminnego 

cyklicznej imprezy  ,,Dokopki” na jesieni . Na przestrzeni lat, dzięki zaangażowaniu członkiń 

w kultywowanie tradycji dożynkowej, wielokrotnie nagradzane były w konkursach Gminy 

Świeszyno, Powiecie Koszalińskim i Województwie Zachodniopomorskim ,,Najpiękniejsze 

wieńce dożynkowe”; stworzone w Niekłonicach. Efektem finalnym było reprezentowanie 

Województwa Zachodniopomorskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2015 roku. 

Ponadto wypromowane zostały na rynku lokalnym  tradycyjne ,,niekłonickie palmy 

wielkanocne". Nie mniej znaczące jest  zachowanie przekazu zdobienia pisanek i kraszanek. 

Nasze członkinie w tym zakresie zostały kilkakrotnie zaproszone i prowadziły warsztaty 

otwarte podczas Powiatowych Jarmarków Wielkanocnych w mieście Koszalin. Warsztaty 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Ponadto członkinie naszego Koła już 

od 2008 roku chętnie dzielą się przepisami kulinarnymi, zwłaszcza wypiekami świątecznymi. 

Publikowane były przez lokalną gazetę ,,Głos Koszaliński”. Znalazły się następnie                                                  

w opublikowanym przez redakcję ,,Poradniku kulinarnym”. Również w marcu bieżącego roku 

członkowie Koła zaproszeni zostali do prezentacji pod okiem Pana Roberta Makłowicza 

wielkanocnych bab i mazurków. Jego wysoka ocena wizualna i walorów smakowych 

wypieków była bezcenna dla ich twórców. Zaznaczyć należy też wkład członkiń Koła 

Sołeckiego KSKW w stworzenie własnego stroju w 2005 roku, ponieważ stanowi on 

najprawdopodobniej  pierwszy strój typowo zachodniopomorski, ze względu na napływowość 

ludności na naszym terenie. 

 Działalność KSKW w Niekłonicach w zakresie kultywowania tradycji została 

uhonorowana srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. Uwieńczeniem pracy stało się 



zdobycie nagrody Grand Prix Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Krzysztofa Jurgiela 

podczas I Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego „Wielkanoc z Tradycją” 2017. 

 

Fot.1. Pan Krzysztof Duszkiewicz – II Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach 

Oddział w Koszalinie 

  



Fot.2. Dożynki 2015 – Spotkanie z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą oraz 

Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser - Dudą  

Fot.3. Spotkanie z Panem Robertem Makłowiczem w Nosowie 



Fot.4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.5. Palma konkursowa 2007 


