czcigodne Panie,
Kobiety Gospodarne,
Kobiety Wyjqtkoe,
\ysi s1)0k0iI]1I \V5i \ye!a! Kó1\ 1os k\Cj ch\yalc z(k)la?
/sLlna\yiaI się irayie piçéscI laL lemii \yielki polski liiIoa.Jan
K0CllaII()\\ski. a jego py[anie jesL ł la(lal akLualne. I)ziś bowiem
rówiież nie 5I)Ol) 1)1"7eec ć i"oli i ieszkańców wsi \y wielkim
(Iziele, jakim hylo zachowanie i pielęgnowanie polskiego oliiclia
i l)olskicll [iadycji, zwłaszcza w Iaudnych czasach zaborów i burz
(lziejo\yYc!1, k[órych nie szczę(lzil I)Olskiei ziemi XX wiek.
\\ t.yni \yielkilll. l)alli0L\c/nymH (Iziele zacliowammia 1)0!skiej 1oŻsamości kiilbim"owej ważną mulę odegialy Kola ( ospodyi"i
\Viejskich, kiói"ycli l)ocząLek (klhłje się na 1866 itak. To (Izielne
gospodynie z polskich wsi dlily o [ta, by spuścizna ich maLek

i l)al)Ć uje I)IZel)a(lla \V iuuiokii clziejó\y, by nie naruszyły jej zakus\ /11)0I( 0W h\ III( / 15\ 1) il jej W 0j( flhl\ ktui / l)\ fl1( W \ ki /\ WiJ koinuniiiii SWOJą nicludzL1 Kk ologi l)iis
kiedy ż jemy w \\)ln\an pam"istwie i niożeiny sami uuząolzać nasz polski dom, powinniśm\ docenić wi"eszcie
I na(Ial wykonują Panie z Kól Gospodyiu Wiejskich.
gigantyczuią pracę. jaką \ykonal
-

-

Drogie, Szanorne Panie,
Kola, iv kLórycli dzialacie, mają piękuią i wielką historię ale jeszcze więcej (10 zrobienia. 1)ziś, w wolnej
Polsce, wciąz lX)t[Zel)1IjeuI)y Waszej piacy. \YOSZ\ch umniejęli IOCi. Waszego doświadczenia i Waszego wspareia
w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i olJyczajów. Bo Polska )otrzebimje dol)reg() gOspo(larza ale tak
-

-

5() potrzebil.ic

(ł ojnej ( Osl)Odyni.
Z inicjatywy uilojeg() rządu Sejni uchwalił nied1\yn() us[awę o Kolach Gospodyń Wiejskich. w którym
zawarliśmy bardzo konkretne finansowe i a(lministracyjne narzędzia wsparcia Waszej dziaialności. [„o
-

-

przede wszysikim realna pomoc finansowa od 3 do tys. zł o[ych na s[am1. ale [akże ulgi podatkowe. bezplaimua
01)słuiga prawini, ułatwienia foimalne. I 1)eha swoboda wyboru all)o działalność iv dot c!iczasowj łbiuiiie,
-

all)o na no\yych, la[\yiejszych zasa(lacll.
l)ziś budujemy państwo soli(lamne. budujemy Polskę, która chce wspierać i (loCcfliać wszyslkie swoje
obywatelki i wszystkich obyiyateli, a zwłaszcza takie osoby jak \Vv. których aktywność przyczynia się (10 ummacniania więzi spolecznycl do uozwju spoleczeistwa obywatelskiego, do kształ towania następnych pokoleń
Polaków, (luirinyc!i ze swoich korzeni i swojego dzie(lzictWa.
Raz jeszcze dziękuję Paniom za wielką i ciężką pracę dla Wasucli małych ojczyzn i dla naszej wspólnej
Ojczyzny. I )Ia Polski. Z wielką radością wspominam spotkania z Kolami Gospodyń Wiejskich w wielu nhiejscowościach. na jakich udałem zaszcz\t W ostatnicli miuiesiącacli gościć. Mani nadzieję, że wsparcie wprowadzane
przez mój rzad zostanie przez Panie powitane jako pieiyszy krok dla wynagrodzenia wspaniałego trll(lu. jakie
przez dziesięciolecia wlożyly wiejskie gO)s)0(ly1ł ie w krzewienie miłości i szacuuiku (10 wszystkiego, co polskie.
Krok pierwszy, ale na pewno uje ostatni. ( hcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń \Viejskich miało
staR, systemowy cł iaiakter, by w pelii docenić pracę. jaką Panie wykonują. I (lalę Raiiiomn moje sIowo, że takie
wsparcie zapewnimy i w rządzie. i w samorządach.
-
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