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Pierwsza Dama odwiedziła gminę Krasocin
W poniedziałek, 20 czerwca br., Agata Kornhauser–Duda odwiedziła gminę Krasocin, gdzie spotkała się ze
społecznością Koła Gospodyń Wiejskich w Występach, które zwyciężyło w I edycji Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich o
Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Pierwsza Dama rozmawiała z przedstawicielami Koła o ich działalności integrującej i aktywizującej lokalną społeczność.
Dziękowała za pielęgnowanie polskiej tradycji, ale i łączenie jej z nowoczesnością oraz za podtrzymywanie lokalnego
dziedzictwa, także tego kulinarnego.
Podczas wizyty Agata Kornhauser–Duda wspólnie z członkiniami KGW przygotowała regionalne potrawy oraz obejrzała
wyroby rękodzielnicze.
Koło Gospodyń Wiejskich w Występach powstało w kwietniu 2015 roku, a jego aktywność, także ta charytatywna,
stale się rozwija. Panie wyplatają oryginalne wieńce, wyszywają obrazy, robią na szydełku, tworzą ozdoby świąteczne,
dekoracje z wikliny papierowej oraz rękodzieła ze sznurka i drewna, a wszystko z zachowaniem tradycji regionu.
– „Obserwuję tę działalność i podziwiam Państwa niezwykłe talenty, dlatego bardzo dziękuję za to
zaproszenie” – mówiła Pierwsza Dama.
Gratulując zwycięstwa w zeszłorocznym konkursie, podkreśliła przepiękne świadectwo bogactwa kulturowego i
społecznej energii, jakimi może szczycić się współczesna polska wieś.
– „Wieś, która szalenie się zmieniła przez ostatnie lata, także wizualnie. Niezwykła jest dbałość o
gospodarstwa” – mówiła Małżonka Prezydenta, nie ukrywając zachwytu okolicą.
Przyznała, że zmiany zachodzące na wsi są dostrzegalne na wielu płaszczyznach, co widać chociażby w liczbie
nowych żłobków czy przedszkoli, które są otwierane w małych miejscowościach.
Coraz częściej biorę udział w spotkaniach z okazji inauguracji takich placówek na wsiach. Zapotrzebowanie na nie to
znak czasu. I bardzo dobrze – kobiety również chcą się rozwijać. Chcą być matkami, ale chcą też pracować zawodowo.
Dlatego tak cieszy, że te instytucje powstają.
Pierwsza Dama rozmawiała także z władzami samorządowymi Gminy Krasocin oraz obejrzała występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i Zespołu Tanecznego Aplauz.
Agata Kornhauser–Duda już wielokrotnie spotykała się z Kołami Gospodyń Wiejskich. Rozmowy w Pałacu
Prezydenckim i podczas wizyt w całym kraju stały się inspiracją do zainicjowania Konkursu, którego celem jest
ukazanie wielopłaszczyznowej działalności KGW oraz uhonorowanie osiągnięć tysięcy osób zrzeszonych w tych
organizacjach.
KGW „Występy” zwyciężyło w I edycji Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP,
prezentując na specjalnie przygotowanych stanowiskach aranżację stołu weselnego młodej pary, z uwzględnieniem
elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych oraz specjały kuchni regionalnej.
W spotkaniu z małżonką Prezydenta RP uczestniczył Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.
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