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Słowem wstępu…

Koła Gospodyń Wiejskich mają na ziemiach polskich blisko 150-letnią tradycję. Pierwsze z nich 
powstało już w 1877 roku! Kobiety bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny, ma-
terialny, czy wykształcenie zawsze spotykały się, rozmawiały i podejmowały przeróżne działa-
nia. Działalność KGW jest adresowana nie tylko do ich członkiń, ale także do całej lokalnej spo-
łeczności. Widać to szczególnie podczas stałych imprez z kalendarza danej gminy, jak dożynki, 
festyny, czy procesje. Podstawowym dokumentem określającym formalno-prawne aspekty 
funkcjonowania KGW jest ustawa z 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, dzięki którym posiada-
ją one osobowość prawną i są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” odpowiadając na  potrzeby 
członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowała w  latach 2021-2022 dwie edycje 
Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi”, stwarza-
jąc przestrzeń do dyskusji dotyczącej w szczególności możliwości KGW w zakresie reagowania 
na wyzwania współczesnej rzeczywistości. Podczas minionych Konferencji padło wiele inspiru-
jących przykładów działań KGW, które nie tylko odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczno-
ści, ale także pokazują reakcję Kół na wydarzenia będące następstwem wojny w Ukrainie, czy 
pandemii. Istotną częścią Konferencji w 2022 r. były warsztaty prowadzone m.in. z pierwszej 
pomocy przedmedycznej, ekologii i niemarnowania żywności, czy też fundraisingu. Tematy te 
zostały w części zasugerowane przez same Koła we wnioskach złożonych w Programie granto-
wym prowadzonym przez Fundację, pn. „KGW - krzepkie i zdrowe”.

Niniejsza publikacja pokonferencyjna jest odpowiedzią na potrzebę wzajemnej inspiracji po-
między Kołami Gospodyń Wiejskich z różnych regionów kraju, zaznaczeniem istotnych proble-
mów, z  którymi borykają się Koła we  współczesnym świecie, jak i  sposobami radzenia sobie 
z trudnościami w społecznościach lokalnych.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, w której można znaleźć 
inspirujące opisy działalności Kół Gospodyń Wiejskich – uczestników Konferencji, a także materia-
ły informacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Fundacji 
Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” oraz słowo od Pana Posła Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego – patronującego inicjatywom Fundacji skierowanym do KGW, jak również Pana To-
masza Regi i Pana Tomasza Nowakowskiego – Członków Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
(Fundatora) oraz Członków Rady Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. 

Publikacja uzupełniona jest również o praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pierwszej po-
mocy, a także o możliwości zdobycia funduszy na swoje działania przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie, która dotyczy doświadczeń Kół Go-
spodyń Wiejskich w codziennej działalności. Formularz znajduje się na ostatniej stronie publi-
kacji (lub online pod wskazanym kodem QR). Dzięki przeprowadzonemu badaniu będziemy 
mogli wytyczać kierunki współpracy w kolejnych latach pomiędzy Fundacją, a instytucjami kie-
rującymi swoją działalność do Kół Gospodyń Wiejskich oraz samymi Kołami. 

Dobrej lektury!
Zarząd Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
„Pomaganie krzepi”
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Kilka słów o Fundacji Krajowej 
Grupy Spożywczej S.A. 
„Pomaganie krzepi”

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” została powołana 30 maja 2016 r. 
Początkowo działalność Fundacji obejmowała aktywność charytatywną skierowaną na  pomoc 
ofiarom klęsk żywiołowych, upowszechnianie tradycji narodowej, ochronę zdrowia, ratownictwo, 
pomoc osobom niepełnosprawnym, a także na wsparcie kultury i sztuki oraz sportu. Od lutego 
2021 r. Fundacja działa przede wszystkim w czterech głównych obszarach: pracowniczo-plantator-
skim, współpracy ze społecznościami lokalnymi, edukacji (w szczególności edukacji nieformalnej) 
oraz ochrony środowiska. Bardzo istotne dla Fundacji są także kwestie patriotyczno-historyczne. 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
Swoje działania Fundacja prowadzi przy współpracy m.in. z urzędami, jednostkami samorządu 
terytorialnego, szkołami, instytucjami kultury i nauki oraz organizacjami pozarządowymi. Po-
nadto Fundacja działa na rzecz rozwiązywania najpilniejszych problemów i zwiększania atrak-
cyjności życia na obszarach związanych z Fundatorem.

REALIZOWANE PROJEKTY
W okresie od lutego 2021 r. Fundacja zrealizowała m.in.:

1. Programy grantowe dla Pracowników (edycje I-IV), które miały na celu dofinansowanie reali-
zacji Projektów zaproponowanych przez Pracowników w ich społecznościach lokalnych. Benefi-
cjentami Programów grantowych były m.in. przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze. 
Dzięki wsparciu Fundacji przeprowadzono już 40 Projektów na łączną kwotę ponad 110 tys. zł. 

2. Program wolontariatu pracowniczego – działanie ciągłe, podczas którego Pracownicy 
Krajowej Grupy Spożywczej S.A. („Spółka”, „Fundator”) mogą, na  warunkach określonych 
w Programie, włączać się w prace Fundacji w ramach czasu pracy.

3. Program wakacyjny – w 2021 r. Pracownicy Spółki mogli otrzymać dofinansowanie do zor-
ganizowanego wypoczynku wakacyjnego, z którego korzystały ich dzieci.

4. Akcję sportową „Pomaganie krzepi Team”, podczas której Pracownicy uprawiający sport 
(wskazane dyscypliny), zbierali środki na rzecz Funduszu pomocowego dla Pracowników.

5. Akcję „Koszyk pełen dobra”, w trakcie której rodziny, rodziny zastępcze lub osoby będące 
w trudnej sytuacji życiowej, a także instytucje na co dzień świadczące pomoc osobom będą-
cym w trudnej sytuacji życiowej, zostały obdarowane przez Fundację przed Świętami Boże-
go Narodzenia produktami spożywczymi wyprodukowanymi przez spółki należące do Grupy 
Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Beneficjentów Akcji wskazują Pracownicy Spółki, 
którzy mogą w ten sposób realnie wspomóc potrzebujących ze swoich społeczności lokalnych. 

6. Szkolenia z pierwszej pomocy, w szczególności skierowane do Plantatorów, prowadzone 
były przy wsparciu wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Fundacja rozwija ten ob-
szar proponując szkolenia, w tym również dla Pracowników, dzieci i młodzieży, prowadzone 
przez ratowniczki (po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy).
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7. Pilotażowy Projekt „KiM – Kompetentni i Młodzi”, adresowany do młodzieży ze szkół śred-
nich z obszarów wiejskich, pilotażowo realizowany w 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Starym Brześciu. Projekt jest odpowiedzią na zubożenie kompetencji społecz-
nych (w szczególności ze względu na tryb nauki zdalnej podczas pandemii COVID-19) wśród 
młodzieży, która w najbliższym czasie będzie podejmowała pierwsze kroki na rynku pracy.

8. Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich (edycje I-II), pn. „KGW – krzepkie i zdro-
we”, w których można było zdobyć dofinansowanie na realizację autorskiego Projektu w za-
kresie profilaktyki zdrowia kobiet na  wsi, szczególnie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. 
W  dotychczasowych edycjach Programu wpłynęło ponad 400 wniosków, z  czego nagro-
dzonych zostało 27 projektów. KGW otrzymały wsparcie na łączną kwotę ponad 140 tys. zł.

9. Konkursy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich,

10. Ogólnopolską Konferencję dla Kół Gospodyń Wiejskich „KGW – Liderki Bezpiecznej 
Wsi” (edycje I-II) podczas której swoją obecnością i  patronatem honorowym zaszczyciła 
nas Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. Konferencje przybrały formę panelową. 
W  pierwszym panelu pod nazwą „KGW – Liderki Wsi” zaproszeni goście dyskutowali 
na  temat ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich z 9 listopada 2018 r., podkreślając szcze-
gólnie mały poziom biurokracji w sprawach dotyczących zakładania i funkcjonowania kół. 
Poruszony został również temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kobiet i mężczyzn na wsi. 
W  drugim panelu pn. „Bezpieczeństwo i  rozwój społeczności lokalnych a  potencjał 
i  możliwości KGW” głos zabrały przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z  całej Polski. 
Panie opowiedziały o Kołach, które reprezentują, podzieliły się swoimi pomysłami działań, 
a także wskazały, w jaki sposób KGW działając lokalnie odpowiadało na takie globalne wy-
zwania, takie jak pandemia, czy też wojna w Ukrainie. Padło wiele inspirujących przykła-
dów, będących zachętą do dalszego działania na rzecz lokalnych społeczności. W drugim 
dniu Konferencji członkowie Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyli w warsztacie z pierw-
szej pomocy prowadzonym przez ratowniczkę medyczną, w  warsztacie ekologicznym 
dotyczącym niemarnowania żywności pt. „Nie marnuję, szanuję i dzielę się. Jak być eko bo-
haterką”, który był inspiracją do  tworzenia w  społecznościach lokalnych jadłodzielni, czy 
tworzenia przepisów zgodnie z zasadami „zero-waste”. Duża część uczestników Konferencji 
wzięła udział w warsztatach z fundraisingu, podczas których poznali możliwości zdoby-
wania dofinansowania, jakże ważnego dla działalności KGW. Konferencja jest również cza-
sem podsumowania organizowanego przez Fundację Programu grantowego „KGW – krzep-
kie i zdrowe”, który cieszy się popularnością wśród członków Kół Gospodyń Wiejskich. 

11. Działania charytatywne (zbiórki publiczne, mecz charytatywny, licytacje) m.in. na  rzecz 
uchodźców z Ukrainy.

KONTAKT
Zachęcamy do obserwowania profilu Fundacji na portalu Facebook: facebook.com/fundacja-
pomaganiekrzepi oraz śledzenia aktualności na stronie www.pomaganie-krzepi.pl, a  tym sa-
mym do włączenia się w działania organizowane przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej 
S.A. „Pomaganie krzepi”.
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Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Krajowa Grupa Spożywa S.A. jest największym nadzorowanym przez Skarb Państwa producen-
tem żywności w Polsce i jedynym podmiotem o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
żywnościowego w kraju. Powstała na bazie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Misją Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest dostarczanie polskim konsumentom najwyższej jako-
ści produktów spożywczych, wyprodukowanych z polskich, regionalnych plonów. Spółka gwa-
rantuje bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność w sektorze rolno-spożywczym oraz uczciwe 
ceny skupu surowca dla plantatorów i rolników. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. oferuje konsu-
mentom produkty pod trzema markami detalicznymi: Polski Cukier, Frutuś i Polskie Przetwory.

Marka Polski Cukier zapewnia cukier najwyższej jakości, idealny do produkcji wypieków, słody-
czy, lodów i innych deserów, nabiału czy napojów. Cukier produkowany jest w 7 cukrowniach 
zlokalizowanych w 5 województwach w Polsce.

Zakład „Polskie Przetwory” oferuje konsumentom produkty najwyższej jakości, wśród których 
znajdują się: ketchupy, koncentraty pomidorowe, sosy do dań gotowych, soki, smoothie, pas-
saty oraz dżemy. Flagowym produktem jest ketchup łagodny i  pikantny. Zakład produkuje 
również sok „Frutuś” skierowany do najmłodszych konsumentów. Podstawą każdego soku jest 
jabłko i marchew. 

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. składa się z 15 podmiotów, a swoją działal-
ność prowadzi w segmentach:

•	 cukrowym,
•	 zbożowo-młynarskim,
•	 słodyczy,
•	 skrobiowym,
•	 owocowo-warzywnym, 
•	 nasiennym, 
•	 rolnym. 

Działalność Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. wpływa na stabilizację i umoc-
nienie pozycji polskich podmiotów na rynku rolno - spożywczym w Polsce. Nasze spółki i od-
działy to zakłady niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które nadal z powodze-
niem funkcjonują i zdobywają nowe rynki. Tym samym realizowany jest cel, który przyświecał 
powstaniu Grupy Kapitałowej Spółki, jakim jest dywersyfikacja działalności oraz budowa silne-
go holdingu spożywczego. 

Siłą Krajowej Grupy Spożywczej S.A. są ludzie, doświadczenie, działanie z poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego oraz odważne patrzenie w przyszłość. Spółka stawia na nowoczesność 
i  innowacyjność. Nasze produkty trafiają zarówno do małych sklepów, jak i do największych 
sieci handlowych. Cieszą się zaufaniem renomowanych koncernów spożywczych, chemicznych 
i farmaceutycznych na całym świecie.

Wspieramy polskie rolnictwo. Produkujemy polską żywność, napędzamy polską gospodarkę. 
Tak tworzymy Krajową Grupę Spożywczą S.A.
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Segment zbożowo-młynarski
4. Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. 
     z siedzibą w Stoisławiu
5. Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 
6. ELEWARR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Segment słodyczy
7. Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Segment cukrowy
1. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu
     A. Oddział "Cukrownia Dobrzelin"
     B. Oddział "Cukrownia Kluczewo"
     C. Oddział "Cukrownia Krasnystaw"
     D. Oddział "Cukrownia Kruszwica"
     E. Oddział "Cukrownia Malbork"
     F. Oddział "Cukrownia Nakło"
     G. Oddział "Cukrownia Werbkowice
2. Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z siedzibą w Cupcini (Mołdawia)
3. Oddział „Terminal Cukrowy" w Gdańsku

Segment owocowo-warzywny
10. Zakład „Polskie Przetwory”

Segment nasienny 
11. „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni
12. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą 
        w Tulcach
13. Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą 
        w Krakowie
14. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. 
        z siedzibą w Straszkowie
15. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 
        z siedzibą w Strzekęcinie

Segment rolny
16. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin 
        Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach
17. Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą 
        w Kietrzu

Segment skrobiowy
8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o. 
     z siedzibą w Trzemesznie
9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" Sp. z o. o.

Grupa Kapitałowa
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Tomasz Nowakowski
Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Krajowej 
Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Już od ponad 20 lat pracuję w sektorze rolno-spożywczym. Między innymi miałem przyjem-
ność brać udział we  wdrażaniu Projektu Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który 
pozwolił nabyć KGW osobowość prawną i skorzystać z pomocy finansowej oferowanej przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki tej inicjatywie Koła Gospodyń Wiej-
skich od blisko 2 lat mają zapewnione – przynajmniej częściowo – środki na swoje funkcjono-
wanie i realizację nowych zadań dla społeczności lokalnych, w których żyją. 

Przez wiele lat wraz z ARiMR, a teraz z Krajową Grupą Spożywczą S.A., współpracujemy z rolni-
kami, przy których boku zawsze obecne są Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Kiedy organizujemy 
różnego rodzaju wydarzenia dla rolników i plantatorów, z doświadczenia wiem, że takie spotka-
nia bez Pań z KGW się nie udają. To one sprawiają, że wydarzenie staje się niezwykle atrakcyjne. 

Na  przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Koła Gospodyń Wiejskich znacząco poszerzyły zakres 
swojej działalności. Dziś nie zajmują się one jedynie ochroną tradycji i  dziedzictwa obszarów 
wiejskich, ale  coraz chętniej angażują się w  proces cyfryzacji polskiej wsi, czy propagowania 
zdrowego, aktywnego trybu życia. Panie aż kipią pomysłami i są skuteczne w ich realizacji, czego 
przykładem są liczne, niesamowicie ciekawe projekty zgłoszone do programu grantowego Fun-
dacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” pod nazwą „KGW - krzepkie i zdrowe”. 

Niezwykle się cieszę, że Krajowa Grupa Spożywcza S.A. i jej Fundacja tak aktywnie angażują się 
w pomoc KGW poprzez oferowane konkursy, programy grantowe, organizowanie konferencji, 
takich jak II Ogólnopolska Konferencja pn. „KGW – Liderki Bezpiecznej Wsi”, czy wiele innych 
działań.

Wszystkim Paniom z  Kół Gospodyń Wiejskich życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości 
i determinacji w realizacji dalszych skutecznych działań!

Tomasz Rega 
Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
oraz Przewodniczący Rady Fundacji Krajowej Grupy 
Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Koła Gospodyń Wiejskich są prężnie działającymi organizacjami, które spełniają wiele funkcji 
społecznych. Doskonale rozwijają przedsiębiorczość wśród kobiet, organizują wypoczynek 
młodzieży, kultywują folklor i tradycję, działają na rzecz ochrony zdrowia oraz racjonalizowa-
nia wiejskiego gospodarstwa domowego. Zadaniem, które Koła Gospodyń Wiejskich stawiają 
przed sobą najczęściej jest integrowanie lokalnej społeczności.

Kobiety, które bez wahania można nazwać „liderkami bezpiecznej wsi” są bardzo kreatywne. 
Występują z  inicjatywami na  rzecz profilaktyki zdrowotnej i  promocji zdrowego stylu życia 
w swoich społecznościach. Jednocześnie spędzają miło czas w swoim towarzystwie ucząc się 
makijażu i wizażu, organizując spotkania fitness oraz wycieczki do kin i teatrów. 

Wszystkie ważne święta, lokalne uroczystości oraz dożynki są wydarzeniami, gdzie gospodynie 
dają popis umiejętności kulinarnych stosując przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie 
oraz organizują kiermasze rękodzieła. Na szczególnych uroczystościach Koła Gospodyń Wiej-
skich występują często w tradycyjnych, barwnych i wyjątkowych strojach, przyciągając wzrok 
publiczności. 

Współczesna wieś zmienia się i to kobiety odnajdują potrzebę nie tylko podążania za tymi zmia-
nami, ale też je kreują, przy jednoczesnym kultywowaniu dobrych tradycji i podtrzymywaniu 
dziedzictwa kulturowego. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy chcemy powrócić do na-
tury, zdrowiej się odżywiać, kiedy chętniej korzystamy z dawnych zwyczajów, to fakt przecho-
wywania i przekazywania informacji z pokolenia na pokolenie ma ogromne znaczenie. Kobie-
ty z Kół Gospodyń Wiejskich wykazują się wielką empatią. Można być pewnym, że jeśli któraś 
z rodzin w sposób szczególny zostanie dotknięta przez los, to właśnie one zorganizują pomoc, 
ze wszech miar zasługując na miano „liderek bezpiecznej wsi”. 

Cieszę się, że Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, jak i sama Spółka, 
dostrzegają działalność Kół Gospodyń Wiejskich i również starają się pomóc Paniom w realizacji 
ważnych projektów dla swoich społeczności lokalnych poprzez oferowanie grantów, nagród, 
czy wsparcie wydarzeń skierowanych do KGW. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie powstało w roku 2018 roku. 

Od początku swojej działalności aktywnie włącza się i organizuje wydarzenia dla mieszkańców 
Bogdanowa i Gminy Oborniki. 

Koło organizuje spotkania dla członkiń organizacji, jak i okolicznościowe spotkania dla miesz-
kańców, takie jak Andrzejki, Mikołajki, Dzień dziecka itp. Było także zaangażowane w organiza-
cję Gminnych Dożynek w 2019 roku. 

Koło na stałe współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką, Gminą, Obornickim Ośrodkiem Kultury. 

W ubiegłych latach, wraz ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, organizowało Warsztaty fil-
mowe dla dzieci i młodzieży. 

We  współpracy z  Sołectwem, organizuje „Art Music Festival, czyli Festiwal Muzyki i  Sztuki 
w Bogdanowie” (dawniej: Festiwal Orkiestr Dętych) oraz akcje poboru krwi i rejestrację poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego.

W sierpniu 2022 roku, KGW w Bogdanowie było partnerem przy realizacji projektu „Spa dla ciała 
i umysłu – od lat 3 do 133” Stowarzyszenia Ponad Podziałami. W ramach projektu zorganizowa-
no zajęcia sportowe, mające rozbudzić aktywność fizyczną wśród lokalnej społeczności oraz 
kreatywne zajęcia tworzenia makram. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bogdanowie
Województwo wielkopolskie    Powiat obornicki
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„Chwałowianki” to  Koło Gospodyń Wiejskich zrzeszające ponad 30 osób. W  maju 2019 roku, 
stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

Celem organizacji jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia i odżywiania się, organizacja 
czasu wolnego mieszkańców oraz międzypokoleniowa integracja społeczności. Poprzez swoją 
działalność, stowarzyszenie promuje proekologiczne postawy i rozwiązania.   

Wydarzeniem, które zapoczątkowało działalność i w pełni pozwoliło zrealizować cele statuto-
we stowarzyszenia, była „I Zdrowa Sobota” pod hasłem „Zdrowa rodzina wspólnie rok szkolny 
zaczyna”, które odbyło się w sierpniu 2019 roku. W tym samym roku, przy współpracy z Kołem, 
powstał Klub Aktywnego Mieszkańca.

Koło aktywnie działa na rzecz krzewienia kultury w swoim regionie. Stale organizuje rodzinne 
warsztaty kulinarne i wydarzenia o charakterze sportowym, np. rajdy nordic walking, czy spły-
wy kajakiem. 

Działalność KGW „Chwałowianki” relacjonowana jest na bieżąco w mediach społecznościowych 
na oficjalnym fan page’u KGW „Chwałowianki” w Chwałkach.

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Chwałowianki”
Województwo świętokrzyskie    Powiat sandomierski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzyczanach, zostało utworzone w 2018 roku, choć same struktury 
KGW w tej miejscowości zostały powołane jeszcze przed II wojną światową. 

Sięgając do  najlepszych tradycji organizacji społecznych, Koło realizuje różnorakie działania 
służące rozwojowi społeczności lokalnej. 

Koło organizuje cykliczną akcję - sprzątanie miejscowości, w którą angażują się wszystkie gru-
py wiekowe. Podczas pandemii Covid-19 członkinie Koła angażowały się w  szycie maseczek 
dla instytucji pomocowych, szpitala oraz urzędów. KGW dba o podtrzymywanie dziedzictwa 
kulturowego – organizuje plecenie palm wielkanocnych, przygotowywanie dekoracji bożona-
rodzeniowych, czy obchody Dnia Kobiet. Bierze udział w akcjach charytatywnych – organizuje 
zarówno zbiórki, jak i koncerty charytatywne. Współpracuje z zespołem „Zbrucz” z Ukrainy, któ-
ry gościł kilkakrotnie w Polsce. 

Szczególną aktywnością Koło wykazuje się w  zakresie działalności muzycznej. Koncertowało 
na  mniejszych i  większych wydarzeniach typu: dożynki, festyny okolicznościowe, Europejskie 
Święto Jabłkobrania w 2019 i 2022 roku, Eko-Piknik WFOŚIGW w Kielcach, Konkurs KGW „Polska 
od kuchni”, otwarcie wystawy poświęconej Cukrownikom – bohaterom naszej niepodległości 
w Izbie Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy Konferencji organizowanej przez 
Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi”, gdzie gościła Pierwsza Dama RP. 

Koło z powodzeniem realizuje projekty z Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzy-
skiego, np.: „Rozśpiewani w tradycji – działania promujące folklor muzyczny Ziemi Świętokrzy-
skiej i Sandomierskiej”.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gorzyczanach
Województwo świętokrzyskie    Powiat sandomierski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku Jawornickim powstało w 2001 roku. 

Od początku działalność Koła koncentrowała się na organizowaniu imprez i festynów - spotkań 
dla seniorów, obchodów Dnia Matki, Dnia Kobiet, obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz 
Święta Niepodległości, czy lokalnej Biesiady. 

Koło organizuje wycieczki dla mieszkańców wsi o  charakterze historyczno-przyrodniczym. 
Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy mają okazję poznać historię zabytków sąsiednich woje-
wództw i mają okazję obcować z przyrodą Pienińskiego i Ojcowskiego Paku Narodowego.

Od 2006 roku Koło bierze udział w Powiatowym Święcie Chleba, prezentując stoisko z lokalny-
mi wyrobami kulinarnymi. 

Ważną częścią działalności Koła są działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet 
wiejskich. Stowarzyszenie organizuje warsztaty i kursy, bierze aktywny udział w wielu projek-
tach, np.: „Warsztaty kulinarne zdrowego żywienia” zorganizowane w ramach projektu Nawi-
gator, czy „KGW masuje – ciało podratuje”, w  ramach którego mieszkańcy będą mieli okazję 
poprawić kondycję ruchową.

Koło współpracowało z  Muzeum w  Przeworsku w  realizacji projektu „Topiec, błąd, lizibożek–
wystawa ludowych wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego”, dofinansowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Członkinie Koła czynnie uczestniczą w pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Hucisku Jawornickim
Województwo podkarpackie    Powiat przeworski
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Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica Górna, powstało w 1999 roku. Siedzibą Koła jest miejsco-
wość Kamienica zamieszkiwana przez Górali Białych (tj. Górali sądeckich od Kamienicy).

KGW Kamienica Górna, pomimo małej liczebności, jest niezwykle aktywne i podejmuje liczne 
inicjatywy, m.in. na rzecz środowisk wiejskich, rozwoju kultury lokalnej i regionalnej. Zasięgiem 
działania obejmuje teren gminy Kamienica, powiatu limanowskiego oraz województwa mało-
polskiego. 

Nadrzędnymi celami pracy Koła są podtrzymywanie kultury ludowej Białych Górali, prezento-
wanie piękna strojów ludowych, odtwarzanie i przekazywanie tradycyjnych smaków lokalnych 
potraw, podtrzymywanie tradycyjnych obrzędów i zwyczajów górali kamienickich. 

Grupa Śpiewacza, która powstała w Kole, szerzy tradycję śpiewu regionalnego, prezentując tek-
sty i melodie ludowych pieśni oraz przyśpiewek.

Jedną z najbardziej unikalnych umiejętności członków Koła jest tworzenie ozdobnych kwiatów 
z  bibuły, tzw. bibułkarstwo. Regionalne wytwory rękodzielnicze, tj.  różdżka weselna, świetlik 
bożonarodzeniowy, pająk podsufitowy, palma wielkanocna, ozdoby bryczek i  uzd końskich, 
były wielokrotnie prezentowane podczas konkursów i przeglądów. 

Aby przekazać swe umiejętności i zintegrować lokalną społeczność, Koło realizuje cykl warsz-
tatów „Bibuły, krepiny, wstążki – tradycyjne ozdoby i  dekoracje”, który dofinansowany został 
ze środków gminy Kamienica. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Kamienica Górna
Województwo małopolskie    Powiat limanowski
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KGW „Nowoczesne Gospochy” powstało w 2022 roku i liczy 37 członków.

Pomimo krótkiego stażu Koło zorganizowało wiele pikników, festynów i spotkań z mieszkańca-
mi podczas plecenia wianków, czy też imprez sportowych. 

Koło odnotowało już kilka sukcesów, np.: udział w półfinałach Bitwy Regionów, nagroda za naj-
lepsze stoisko dożynkowe, czy współpraca ze Starostwem Powiatowym w Toruniu przy realiza-
cji akcji „Narodowego Czytania i śpiewania Hymnu”. 

Grant uzyskany w  Programie Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” 
zostanie spożytkowany na organizację lokalnego projektu propagującego zdrowy tryb życia 
„Nieszawski Walking”. Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka. 

Koło jest organizatorem akcji charytatywnej „Bliżej człowieka”. Celem akcji jest zebranie fun-
duszy na  rzecz pomocy seniorom. W  najbliższym czasie Koło planuje również zorganizować 
spotkanie świąteczne i obdarować uczestników drobnymi upominkami.

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Nowoczesne Gospochy” z Cierpic
Województwo kujawsko-pomorskie    Powiat toruński
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Koło Gospodyń Wiejskich w  Paterku powstało 1 kwietnia 1947 r. Pierwszymi założycielkami 
Koła były Pani Janina Chrzanowska i Pani Wanda Koprowska.

Od początku działalności Koło specjalizuje się w tematyce kulinarnej, np. prowadzeniu warszta-
tów kulinarnych dla dzieci i dorosłych. 

Paterek otoczony jest przepięknymi lasami, w których członkinie Koła wspólnie zbierają grzyby, 
jagody i inne owoce leśne, z których następnie powstają regionalne dania i przetwory. Słynne 
są pierogi z grzybami, które Koło eksponuje na festynach i tym samym promuje lokalną kulturę.

Członkinie Koła jednogłośnie podkreślają, że przynależność do stowarzyszenia to tradycja ro-
dzinna – należały do niego ich babcie i matki. Członkinie Koła, wierne tradycji, prowadzą własną 
Kronikę.

Myśl przewodnia Koła brzmi ,,Nie jesteś sam’’.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Paterku
Województwo kujawsko-pomorskie    Powiat nakielski



| 28 | | 29 |

Koło Gospodyń Wiejskich w Płouszowicach Kolonii swoją działalność rozpoczęło w 2019 roku, 
ale nawiązuje do tradycji poprzedniego Koła Gospodyń Wiejskich z Płouszowic. Stowarzyszenie 
zrzesza 24 członków, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Działalność Koła skupia się na podtrzymywaniu lokalnych tradycji i ciągłości kulturowej. 

W  ubiegłych latach Koło było organizatorem lub współorganizatorem następujących wyda-
rzeń: organizacja dnia zdrowia dla kobiet – projekt ,,Kobiety na wsi – zdrowe i piękne”; warszta-
ty z robienia bombek i potraw świątecznych; bal karnawałowy dla dzieci,,Bal na czarodziejskim 
zamku”; festyn #Szczepimysię; piknik na zakończenie wakacji; Mikołajki dla dzieci mieszkańców 
sołectwa Płouszowice i Płouszowice Kolonia; wspieranie lokalnych przedsiębiorców kwiatów 
poprzez odbiór chryzantem; organizacja warsztatów kosmetycznych.

Koło brało udział w Jarmarku Firlejowskim w Dąbrowicy; w konkursie Kobieta Gospodarna Wy-
jątkowa; w zbiórce darów dla uchodźców z Ukrainy i wygrało w gminnym konkursie na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy.

Pomimo wielu sukcesów, członkowie nie spoczywają na laurach i ciągle podnoszą swoje kom-
petencje, biorąc udział w warsztatach, debatach i forach dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Płouszowicach Kolonii
Województwo lubelskie    Powiat lubelski
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Koło Gospodyń Wiejskich „Poraj” rozpoczęło swoją działalność w 2021 roku. Skupia obecnie 38 
członków, w tym 12 mężczyzn. 

Celem działalności Koła jest integracja mieszkańców oraz przybliżenie młodzieży lokalnej tra-
dycji i zwyczajów. 

Dotychczas Koło było organizatorem kilku festynów i  wydarzeń świątecznych. Zainicjowało 
również lokalny konkurs rękodzielnictwa, polegający na stworzeniu tradycyjnych ozdób bożo-
narodzeniowych. 

Członkowie Koła biorą udział w wielu akcjach charytatywnych.

Koło współpracuje z Gminnym Domem Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Prace członków stowarzyszenia zostały nagrodzone w konkursie na najpiękniejszy stół wielka-
nocny oraz w trakcie dożynek gminnych. 

Koło Gospodyń Wiejskich  
„Poraj”
Województwo łódzkie    Powiat piotrkowski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem powstało w lutym 2021 roku i zrzesza 20 członków. 

Ze względu na piękne położenie miejscowości na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego, Koło 
prowadzi nieustanne działania mające na celu promocję miejscowości i rozwój ruchu turystycz-
nego. Koło promuje działania proekologiczne i prozdrowotne. Jest organizatorem wykładów 
o zdrowym żywieniu, zajęć jogi i spacerów nordic walking. 

Oprócz własnych inicjatyw, Koło bierze udział w wielu festynach i piknikach, podczas których 
aktywnie promuje swoją miejscowość.

Aktywności Koła finansowane są ze środków własnych stowarzyszenia, pozyskiwanych ze sprze-
daży produktów rękodzielniczych oraz ciast pieczonych przez członków Koła. 

Koło pozyskuje również granty i aktywnie współpracuje z lokalnym samorządem, sołectwem 
i lokalnymi organizacjami włączając się w realizację wspólnych przedsięwzięć, np. AKTYWNI+ 
(program skierowany do osób 60+).

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ściennem
Województwo zachodniopomorskie    Powiat stargardzki
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Koło Gospodyń Wiejskich w Trawach działa od 2019 roku i zrzesza 35 członkiń.

Główną działalnością Koła jest promocja i reprezentacja Traw w konkursach kulinarnych oraz 
imprezach plenerowych. Koło realizuje cele statutowe poprzez działania na rzecz swojej miej-
scowości.

Misją Koła jest przywracanie i kultywowanie wiejskich tradycji, obrzędów, sztuki ludowej oraz 
zachęcanie mieszkańców do zaangażowania w działania na rzecz kultury. Celem przedsięwzięć 
jest integracja lokalnej społeczności oraz pogłębienie więzi sąsiedzkich.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich propagują zdrowy styl życia, organizując spacery z kijkami 
oraz wycieczki rowerowe, zapraszając na pokazy i degustacje tradycyjnych potraw, prezentując 
się na imprezach kulturalnych na terenie powiatu węgrowskiego. 

KGW jest organizatorem życia kulturalnego na wsi, współpracuje z jednostką Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz Radą Sołecką w Trawach. Ponadto organizuje wycieczki, wyjazdy do kina i te-
atru, podejmuje działania integracyjne dla mieszkańców m.in. ostatki, spotkania świąteczne 
oraz dożynki wiejskie. 

Koło Gospodyń Wiejskich oprócz podstawowej działalności i  wsparcia finansowego z  ARiMR 
pozyskuje środki finansowe z różnych grantów i projektów, np. z Urzędu Marszałkowskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Trawach
Województwo mazowieckie    Powiat węgrowski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Domanicach „Syringa” powstało w sierpniu 2019 roku, zrzesza 21 
członkiń. Jego nazwa nawiązuje do  symbolu Domanic – lilaków, potocznie zwanych bzem, 
z łac. syringa vulgaris.

W swoich działaniach Koło stawia przede wszystkim na rozwój i promocję turystyczną Domanic 
- niezwykle malowniczej wsi. 

KGW organizuje szereg warsztatów rękodzielniczych, zarówno dla dzieci, jak i  dorosłych, in-
tegruje mieszkańców poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wspólne wycieczki. Łączy 
tradycję z nowoczesnością, a także kładzie duży nacisk na ekologię oraz działania pomocowe.

W ubiegłych latach Koło zainicjowało dwie duże akcje ekologiczne, polegające na sprzątaniu 
brzegów Zalewu Mietkowskiego. 

W ostatnim czasie działania Koła ukierunkowane były na pomoc mieszkańcom Ukrainy. 

Dzięki grantowi pozyskanemu z Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” 
Koło realizuje Projekt „Apetyt na zdrowie”, który ma na celu uświadomienie lokalnej społeczno-
ści wagi zdrowych nawyków żywieniowych.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Domanicach „Syringa”
Województwo dolnośląskie    Powiat wrocławski
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Koło Gospodyń Wiejskich „Złotopotoczanki” w Złotym Potoku powstało w 2020 roku i zrzesza 
członków różnych płci.

Działalność Koła skupia się na działaniach sprzyjających integracji mieszkańców wsi oraz kulty-
wowaniu tradycji regionu. 

Koło współpracuje z Organami Samorządu Terytorialnego, miejscową Ochotniczą Strażą Pożar-
ną, Radą Sołecką i Radą Parafialną. Ponadto bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności, 
jest współorganizatorem imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych m.in. przez Gminę 
Janów, Sołectwo Złoty Potok, a także chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i świadczy 
pomoc przy realizacji innych inicjatyw (m.in: akcja sprzątania grobów żołnierskich na cmenta-
rzu w Złotym Potoku, czy zbiórka złomu z OSP).

Członkowie Koła reprezentują swoją miejscowość w przeglądach zespołów Kół Gospodyń Wiej-
skich, zespołów ludowych i folklorystycznych, podczas których wykonują utwory własnego au-
torstwa, opowiadające między innymi o Złotym Potoku. 

Finansowanie działalności Koła pochodzi ze środków zewnętrznych - dotacji i grantów. Grant 
przyznany w programie Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” - „KGW – 
krzepkie i zdrowe” umożliwia realizację Projektu pn. „Złotopotoczanki - krzepkie, zdrowe, prze-
bojowe!”, którego celem jest profilaktyka zdrowia kobiet na wsi.

Koło Gospodyń Wiejskich  
„Złotopotoczanki” w Złotym 
Potoku
Województwo śląskie    Powiat częstochowski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawcach Osadzie powstało w 2011 roku i zrzesza 15 osób, w tym 
kilku mężczyzn. 

Celem działań podejmowanych przez Koło jest podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji lo-
kalnych i zaszczepianie jej młodszym pokoleniom. 

Koło inicjuje i realizuje zadania na różnych płaszczyznach lokalnego życia społecznego.

Współpracuje z innymi Kołami z terenu powiatu, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, biblioteką, 
szkołami oraz innymi instytucjami.

Członkowie biorą udział w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach, wspierają działania charyta-
tywne, organizują imprezy okolicznościowe, spotkania dla osób starszych, dzieci i młodzieży.

Koło reprezentuje miejscowość na piknikach, festiwalach, jarmarkach, przedstawiając na nich 
swój dorobek kulinarny oraz rękodzielniczy.

Aktualnie Koło bierze udział w działaniach pomocowych, kierowanych do uchodźców wojen-
nych z Ukrainy oraz przystępuje do realizacji autorskiego projektu „Zdrowi i do działania gotowi”.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Żurawcach Osadzie
Województwo lubelskie    Powiat tomaszowski
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Koło Gospodyń Wiejskich „Koło Nikielkowa” w Nikielkowie powstało w 2019 roku.

Integracja społeczności lokalnej i profilaktyka zdrowia to główne cele działalności Koła. 

W 2021 roku Koło zorganizowało „Rodzinny Festyn Zdrowia” promujący profilaktykę przeciw-
covidową.

Członkinie Koła uczestniczyły między innymi w warsztatach profilaktycznych dotyczących tre-
ningu mięśni dna miednicy oraz w  cyklu spotkań prozdrowotnych: terapia czaszkowo-krzy-
żowa, masaż twarzy, zajęcia TRE - metoda ćwiczeń uwalniająca napięcia i stres z mięśni oraz 
w warsztatach kulinarnych kuchni wegetariańskiej. 

Oprócz inicjatyw własnych, Koło ściśle współpracuje z sołectwem, Stowarzyszeniem Nasze Ni-
kielkowo i lokalną parafią. Aktywnie włącza się w projekty, takie jak „Nikielkowo na Sportowo”, 
promujące sport i zdrowy tryb życia.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nikielkowie „Koło Nikielkowa”
Województwo warmińsko-mazurskie    Powiat olsztyński

Jan Krzysztof Ardanowski 
o Kołach Gospodyń Wiejskich

W dniach 14-15 października 2022 roku, w Warszawie, w budynku Narodowego Instytutu Kul-
tury i Dziedzictwa Wsi odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pn. „Koła Gospodyń Wiejskich 
– Liderki Bezpiecznej Wsi”, zorganizowana przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Po-
maganie krzepi”.

Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na  Sejm RP 
i Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Tematem prze-
wodnim konferencji była sytuacja zdrowotna polskiej wsi. 

„Kiedy tworzyliśmy ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, nie myślałem, że okaże się takim sukce-
sem. Ustawa daje możliwości do rozwoju dla istniejących Kół oraz wspiera powstawanie nowych. 
Uważam, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bardzo dobrze opiekuje się Kołami, 
które coraz aktywniej działają na wielu polach.” – rozpoczął wypowiedź Minister Ardanowski.

Podczas przemówienia, wyrażając uznanie dla działalności ARiMR w obsłudze Kół Gospodyń 
Wiejskich, podkreślił konieczność kontynuowania działań na rzecz ograniczania biurokratycz-
nych wymagań w relacjach Kół z różnymi urzędami.

Podziękował Małżonce Prezydenta RP, Pani Agacie Kornhauser-Dudzie, za współpracę z Kołami 
oraz objęcie patronatem Konferencji.

Podkreślił rolę Krajowej Grupy Spożywczej S.A., w rozwijaniu potencjału Kół.

Minister Ardanowski poświęcił wiele uwagi tym aspektom działalności Kół, które zazwyczaj 
pozostają niezauważone. Podkreślił znaczenie pracy członków tych organizacji, na  rzecz bu-
dowania szeroko rozumianej siły wsi. KGW definiują różnorakie problemy swoich społeczności 
i wskazują konieczne kierunki działań władz lokalnych, a także aktywnie wspierają je w inicjaty-
wach na rzecz rozwoju i modernizacji wsi. Zauważył i wskazał to jako jeden z najważniejszych 
kierunków dla KGW, że dzięki ich działaniom aktywizującym i edukacyjnym, podnoszą świado-
mość wagi profilaktyki prozdrowotnej, budowania właściwych nawyków żywieniowych oraz 
znaczenia aktywności ruchowej i rekreacji dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Zaznaczył, że bezpieczeństwo zdrowotne społeczności wiejskich, jest wciąż niższe, niż społecz-
ności miejskich i podkreślił wkład Kół w motywowanie mieszkańców wsi do skupiania większej 
uwagi na stanie zdrowia.

Minister apelował, aby nie redukować działalności Kół Gospodyń Wiejskich, do działań skupio-
nych na promocji folkloru, sztuki ludowej czy kulinariów. Zaznaczył, że choć kultura ludowa, 
to bez wątpienia kultura narodowa i trzeba ją pielęgnować, to jednak mieszkańcy wsi borykają 
się z wieloma palącymi problemami, na które to właśnie Koła mogą znaleźć odpowiednie re-
medium.

 Wystąpienie Ministra Ardanowskiego, stanowiło wyraz aprobaty i wdzięczności dla członkiń 
i członków Kół Gospodyń Wiejskich. Było podziękowaniem za działalność organizacji, które są 
niezwykle istotne, nie tylko w  zakresie promowania kultury ludowej, ale  również w  zakresie 
budowania wspólnej przyszłości i rozwoju społeczności „małych ojczyzn”.
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Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został utworzony decyzją Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w 2019 roku. Nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury 
Wsi, utworzonego w 1936 roku i jest spadkobiercą Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Głównym zadaniem Narodowego Instytutu Kultury i  Dziedzictwa Wsi jest dokumentowanie, 
popularyzowanie i  poszerzanie wiedzy na  temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. 
Swoją misję realizuje poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie społeczno-
ści lokalnej do poznawania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie mieszkańcom miast istoty 
i piękna tradycji. 

Z myślą o twórcach ludowych, Instytut przyznał stypendia w ramach programu „Mistrz-Uczeń”, 
którego celem jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości au-
tentycznej twórczości i  rzemiosła ludowego. Stara się również pokazywać piękno sztuki lu-
dowej poprzez inicjowane konkursów, jak chociażby konkurs malarski dotyczący dziedzictwa 
przydrożnych kapliczek.

NIKiDW wspiera badaczy kultury ludowej oraz ich promotorów. Służy temu konkurs na najlepszą 
pracę magisterską i doktorską „Korzenie i Skrzydła” ed. II. Za jego pośrednictwem chce upowszech-
nić i zaprezentować wyniki oryginalnych badań naukowych, poświęconych kulturze i dziedzic-
twu polskiej wsi oraz zachęcić młodych naukowców do kontynuacji pracy w tym zakresie. 

W ramach wsparcia badań nad historią ruchu ludowego, wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, 
NIKiDW wydał gazetę pt. „Gościniec Dożynkowy”, poświęconą powstaniu i znaczeniu duszpa-
sterstwa Solidarności Rolników Indywidualnych. 

Instytut organizuje wiele wydarzeń promujących kulturę ludową. Sezon otwiera wczesną wio-
sną, Dniem Kobiet na Ludowo. Od maja rusza z cyklem „Scena Letnia”, w ramach którego pre-
zentuje folklor różnych regionów Polski. Jesienią zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 
na Warszawskie Święto Chleba. Serię plenerowych wydarzeń kulturalnych zamykają uroczyste 
obchody Święta Niepodległości.

NIKiDW jest aktywny przez cały rok. W  listopadzie 2022 roku, zorganizowany został wieczór 
andrzejkowy ze spektaklami teatrów wiejskich związanych z tradycją i obyczajami nocy świę-

tego Andrzeja oraz potańców-
ką do  muzyki granej na  żywo 
przez kapele ludowe. W  grud-
niu 2022 roku odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy, na  którym 
można było zaopatrzyć się 
w  oryginalne produkty ręko-
dzielnicze wykonane przez 
twórców ludowych, skoszto-
wać potraw regionalnych oraz 
posłuchać pięknej muzyki.

Instytut jest współorganizato-
rem lub partnerem wielu festi-
wali, jarmarków i przeglądów, na których prezentowana jest autentyczna kultura tradycyjna, 
np.: Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Ogólnopolski Sejmik 
Teatrów Wsi Polskiej, Spotkania Cymbalistów, czy Święto Miodu w Ochli.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wraz z Telewizją Polską TVP3 Kraków przygotował 
w 2022 r. serię sześciu filmów dokumentalnych, pod wspólnym tytułem „Kultura na Ludowo 
#wspieram”, których celem było przedstawienie kultury ludowej różnych regionów Polski.

Instytucja prowadzi także działalność wydawniczą. Na szczególną uwagę zasługuje książka au-
torstwa Joanny Papuzińskiej „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie”, z pięknymi 
ilustracjami Joli Richter-Magnuszewskiej, zawierająca tradycyjne opowieści ludowe, opowie-
dziane przez podkarpackie bajarki.

NIKiDW wydaje również kwartalnik „Kultura Wsi” zawierający treści popularno-naukowe doty-
czące ludzi, wydarzeń oraz przemian społecznych na terenach wiejskich. 

Pełna oferta publikacji Instytutu znajduje się na stronie internetowej:
www.nikidw.edu.pl 
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ARiMR dla KGW:
pieniądze to nie wszystko
Już piąty rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wspiera finansowo koła gospodyń wiejskich. Przekazane im pie-
niądze sprawiły, że nastąpiło wielkie ożywienie działalności tych 
stowarzyszeń, wzrosła także ich liczba. Nie ma już gminy w Polsce, 
w której nie byłoby koła gospodyń. 

Rola, jaką pełnią koła gospodyń wiejskich w lokalnych społecznościach, jest nie do przecenie-
nia. Z co najmniej kilku powodów. Dzięki zapałowi, energii członkiń i członków – panowie co-
raz liczniej garną się do tych zrzeszeń – kształtuje się i rozwija przedsiębiorczość na obszarach 
wiejskich. Koła są nieocenione w inicjowaniu lokalnych przedsięwzięć – integrują i aktywizują 
wokół ich realizacji lokalną społeczność. Budują społeczne więzi, co pokazuje siłę wspólnoty 
w  zindywidualizowanym świecie. Prowadzą działalność społeczną, wychowawczą i  oświato-
wą. Współpracują m.in. z  organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, 
spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, a także 
z Kościołem katolickim. Koła gospodyń wiejskich są depozytariuszami lokalnych tradycji, w tym 
kulinarnych, miejscowego folkloru, sztuki ludowej. Pielęgnują zwyczaje, niektóre wydobywają 
z przeszłości, popularyzują… Prawie każde koło ma swój profil w mediach społecznościowych 
lub informuje o swoich działaniach na portalach internetowych. To ułatwia podejmowanie ini-
cjatyw, realizację przedsięwzięć, ale też, poprzez prezentację osiągnięć, zachęca innych do ak-
tywności.

Niewiele jest organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. Kołom gospodyń wiej-
skich, z ich ponad 150-letnią historią, nie tylko się to udało - one świetnie odnalazły się w dzi-
siejszych czasach. A z  pomocą ARiMR wyzwoliła się na  wsi w  ostatnich latach wręcz wielka, 
kobieca energia.

MILIONY PRZEKAZANE PRZEZ ARiMR 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stała się partnerem kół gospodyń wiejskich 
na mocy ustawy o KGW z 29 listopada 2018 r. Akt ten dał kołom możliwość uzyskania osobowo-
ści prawnej, prowadzenia działalności zarobkowej, a także podniósł ich status i prestiż. Co rów-
nie ważne, pozwolił im ubiegać się m.in. w ARiMR o pomoc finansową na swoją działalność. 

– Od 2018 r., kiedy to ruszył program wsparcia, do końca października 2022 r. ARiMR wypłaciła 
kołom gospodyń wiejskich ponad 197 mln zł. – informuje Halina Szymańska, prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I przypomina – Przyznane w tym roku środki na dzia-
łalność statutową koła muszą wykorzystać do  31 grudnia 2022 r., a  rozliczyć, przez złożenie 
sprawozdania, do 31 stycznia 2023 r. 

By otrzymać pomoc z ARiMR, koło musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich prowadzonego przez Agencję. Wysokość wsparcia dla koła uzależniona jest od liczby 
jego członków. I wynosi: 5 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli koło 
skupia od 31 do 75 członków i 7 tys. zł – w przypadku gdy koło tworzy ponad 75 osób.

PONAD 11,7 TYS. KÓŁ W REJESTRZE 
Uruchomienie pięć lat temu programu wsparcia dla kół gospodyń wiejskich sprawiło, że z roku 
na rok rosła ich liczba. – Obecnie w rejestrze prowadzonym przez ARiMR figuruje ponad 11,7 tys. 
tego typu organizacji, które zrzeszają 322 tys. osób. W tym gronie jest 274 tys. kobiet i 48 tys. 
mężczyzn, co oznacza, że aktywność w kołach staje się także atrakcyjna dla panów – mówi pre-
zes Halina Szymańska. - Jeśli przyjrzeć strukturze wiekowej członków kół, to największą grupę – 
137 tys. – stanowią osoby od 41. do 60. roku życia. W następnej kolejności są te, które ukończyły 
61 lat. Jest ich 104 tys. Z kolei w grupie najmłodszych członków, czyli tych do 40 lat, jest 81 tys. 
osób – informuje szefowa ARiMR.

Z danych Agencji wynika, że zrzeszone gospodynie przeznaczają otrzymane dofinansowanie 
najczęściej na realizację zadań statutowych związanych z działalnością społeczno-wychowaw-
czą oraz oświatowo-kulturalną. Jest to ponad 33 proc. środków. Prawie jedna piąta dotacji po-
żytkowana jest na rozwój kultury ludowej, a w szczególności kultury lokalnej. Koła wspomaga-
ją również przedsiębiorczość swoich członków. Na ten cel przekazują średnio ponad 14 proc. 
otrzymanych środków. 
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WSPARCIE NIE TYLKO FINANSOWE
ARiMR nie tylko przekazuje dotacje dla kół. Stara się również pokazywać ich działalność oraz 
doceniać i promować tę aktywność, m.in. poprzez organizację ogólnopolskich i regionalnych 
konkurów dla KGW. Prezentacji rękodzielniczych umiejętności kół służy np. konkurs „Kubek, 
dzbanek czy makatka… Rękodzieło to  jest gratka!”, organizowany przez centralę Agencji. 
W tym roku odbyła się jego druga edycja, która, jak poprzednia, cieszyła się wielkim zaintere-
sowaniem. 

W bieżącym roku ARiMR współuczestniczy w realizacji pilotażowego projektu szkoleń, którego 
celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych członkiń i członków KGW. Program „Cyfrowe 
Koła Gospodyń Wiejskich”, w który zaangażowane są również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Fundacja „Edukacja bez barier”, realizowany jest 
w 12 powiatach w 10 województwach. 

Koła gospodyń wiejskich to wyjątkowa organizacja z długą, pięk-
ną historią i  wielkim potencjałem. Warto je wspierać, bo  oprócz 
zachowania miejscowych tradycji dbają one o  rozwój lokalnych 
wspólnot.

Jednym z  najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wpisanym w  statut 
działalności instytucji, jest promocja polskich produktów rolno-spożywczych. Chodzi o popula-
ryzację żywności wysokiej jakości wytwarzanej w ramach systemu jakości oraz oznaczeń (w tym 
żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej), zwiększenie spożycia żywności produkowanej 
w kraju, a dzięki temu wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych. KOWR 
promuje odpowiedzialne decyzje zakupowe, szerząc tym samym patriotyzm konsumencki. Ma 
to kluczowe znaczenie zwłaszcza wobec postępującego procesu globalizacji, liberalizacji handlu, 
czy zaawansowanej integracji pośredników oraz sprzedawców w łańcuchu dostaw żywności.

Zmiany preferencji zakupowych są niezwykle ważne dla funkcjonowania krajowego rolnictwa 
– wpływają one na dochodowość produkcji i kondycję finansową krajowych podmiotów z sek-
tora rolno-spożywczego. Finalnie przekłada się to również na rynek pracy – im więcej żywności 
produkuje dane przetwórstwo, tym więcej tworzy miejsc pracy. W decyzjach zakupowych Pola-
ków niemałą rolę odgrywa znakowanie produktów. Ma ono ogromne znaczenie, ponieważ uła-
twia wybór kupującym, którzy chcą nabywać rodzime produkty oraz jest jednym z czynników 
decydujących o tym, czy konsument sięgnie po produkt. Do takich oznaczeń zalicza się m.in. 
znak PRODUKT POLSKI. 

Znak PRODUKT POLSKI to oznaczenie produktów wytworzonych w Polsce i z krajowych surow-
ców. Żywność oznaczona tym znakiem musi być wyprodukowana z  surowców pozyskanych 
na terenie Polski: w przypadku produktów nieprzetworzonych – w 100%, a w przypadku produk-
tów przetworzonych – w 75%. Pozostałe 25% w żywności przetworzonej mogą stanowić substy-
tuty importowane. Wynika to z dostępności poszczególnych składników w naszym kraju – nie-
których nasz kraj nie jest w stanie produkować z różnych przyczyn, chociażby geograficznych. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi” 
Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentowała Pani Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu KRIR 
i Członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Barcach. 

W swoim wystąpieniu przedstawicielka KRIR podziękowała za możliwość promocji Kół Gospo-
dyń Wiejskich, z  którymi KRIR aktywnie współpracuje. Współpraca odbywa się za  pośrednic-
twem, działającej przy KRIR, Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. 

Rada składa się z reprezentantek Walnego Zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych. Głów-
ne cele działalności Rady to aktywizacja i wspieranie kobiet z obszarów wiejskich w rozwiązy-
waniu problemów społecznych i gospodarczych, wspieranie edukacji na obszarach wiejskich, 
promocja produktów lokalnych, profilaktyka zdrowotna, promocja dziedzictwa kulturowego 
i współpraca pomiędzy organizacjami kobiecymi. 

Przedstawicielka KRIR zachęcała kobiety wiejskie do aktywności nie tylko w strukturach KGW, 
ale także innych organizacjach społecznych. 

Nawiązała także do działalności KRIR, polegającej na wspieraniu Kół w pozyskiwaniu funduszy 
zarówno z ARiMR, jak i z innych źródeł. 

KOWR promuje polską żywność
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od  lat wspiera polskich rolników, przetwórców 
i  producentów rolnych w  promowaniu produktów rolno-spożywczych w  kraju. Celem 
działań jest wzrost znaczenia polskiej marki żywnościowej na rynku rodzimym, zwięk-
szenie popytu na  żywność produkowaną w  Polsce oraz budowanie patriotycznych po-
staw konsumenckich wśród Polaków. 
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* Źródło: https://openresearch.pl/91-polakow-chce-znac-pochodzenie-produktow-ktore-kupuje/ [dostęp: 22.11.2022 r.]

Działania Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
na rzecz zmniejszenia liczby 
wypadków przy pracy 
i rolniczych chorób zawodowych

Działalność prewencyjna KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych rolników jest ustawowym obowiązkiem realizowanym od ponad trzydziestu lat. Ad-
resowane do mieszkańców obszarów wiejskich szkolenia, konkursy, pokazy, wystawy, stoiska 
informacyjno-prewencyjne podczas imprez masowych, przeglądy prac polowych, konferencje 
i seminaria organizowane są przede wszystkim na terenach, gdzie ma miejsce najwięcej wy-
padków. 

Kasa rozpowszechnia również materiały popularyzatorskie na  temat bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie: broszury, ulotki, plakaty, rollupy, filmy, zamieszcza także w mediach branżowych 
artykuły i audycje poświęcone tej problematyce. W ramach starań na rzecz właściwej produkcji 
i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej 
dla rolników, Prezes Kasy nadaje maszynom, urządzeniom i odzieży ochronnej Znak Bezpieczeń-
stwa KRUS i wyróżnienie targowe pn. Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie 
rolnym. Oznaczenia te informują nabywców o wysokim standardzie bezpieczeństwa wyrobów, 
na których się znajdują. 

W ramach porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
KRUS wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich, doposażając jed-
nostki OSP w zestawy ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1. 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  
Bezpiecznie na wsi
Organizowany od 2011 roku Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi jest kierowany 
do uczniów szkół podstawowych. Współorganizatorami i fundatorami nagród są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy nad Konkursem spra-
wuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymia-
rowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, odnoszącej się do konkursowego 
hasła. 

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 roku i ma 
na celu popularyzowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Współorga-
nizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Oznaczenie PRODUKT POLSKI jest pewnego rodzaju deklaracją patriotyzmu konsumenckiego, 
a co za tym idzie wzmocnieniem marki polskiej żywności. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
promuje ten znak poprzez podejmowanie licznych działań. Jednym z nich były „Pikniki z PRO-
DUKTEM POLSKIM”, stanowiące I etap Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regio-
nów”, który jest skierowany głównie do Kół Gospodyń Wiejskich. Jego celem jest promowanie 
regionalnych potraw oraz lokalnych tradycji kulinarnych. Dania powinny wywodzić się z trady-
cji danego regionu geograficznego i kultywować jego zwyczaje. 

Historia konkursu sięga 2014 roku, a jego inicjatorami byli pracownicy Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy i Gdyni. Kilka miesięcy później, w roku 2015, odbyła się 
pierwsza jego edycja, w której udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z województw kujaw-
sko-pomorskiego i pomorskiego. Początkowo we współzawodnictwie rywalizowało zaledwie 
kilka KGW. Do 2017 roku konkurs był realizowany jako wydarzenie o zasięgu wojewódzkim. Rok 
później zorganizowano pierwszą edycję ogólnopolską, do  udziału w  której zaproszono Koła 
Gospodyń Wiejskich ze wszystkich województw.

Tegoroczna, VII edycja konkursu różni się od pozostałych. Po pierwsze dlatego, że składa się z trzech 
etapów, po drugie – I etap odbył się podczas „Pikników z PRODUKTEM POLSKIM”. We współzawod-
nictwie wzięło udział aż 2 555 Kół Gospodyń Wiejskich, o dwa tysiące więcej niż w ubiegłorocznej 
edycji. To ogromny sukces tego przedsięwzięcia, który pokazuje, że w Polsce kultywowanie lokal-
nej tradycji i sięganie po dobre, wysokiej jakości wyroby mają coraz większe znaczenie. II etap kon-
kursu stanowią zmagania na szczeblu wojewódzkim, które wyłonią 16 finalistów. Zwieńczeniem 
zmagań to III etap – finał ogólnopolski. Wielki Finał planowany jest w grudniu 2022 r. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obserwuje, że z każdym rokiem wzrasta liczba świadomych 
konsumentów, którzy w  swoich wyborach zakupowych sięgają po  żywność wyprodukowaną 
w Polsce. Potwierdzają to badania Open Research. Wynika z nich, że aż 47 proc. polskich konsumen-
tów to zdecydowani patrioci zakupowi, 44 proc. jest raczej zainteresowanych krajem pochodzenia 
kupowanego towaru, a tylko 9 proc. badanych nie interesuje się tym, skąd pochodzi żywność*. 
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Patronatem Honorowym objął konkurs Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Uczestniczą w nim właściciele dużych i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach pro-
dukcji. Warunkiem udziału jest, by przynajmniej jeden z właścicieli danego gospodarstwa pod-
legał ubezpieczeniu w KRUS. Zgłoszone gospodarstwa poddawane są profesjonalnemu audy-
towi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.  Fot. 1

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę 
o Bezpieczeństwie Bezpiecznie na wsi
Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie – Bezpiecznie na wsi po raz 
pierwszy został zorganizowany w 2020 roku. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 11 
do 14 lat i polega na ułożeniu rymowanki na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 
z uwzględnieniem haseł odnoszących się do tematu przewodniego. Został także objęty Patro-
natem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.  Fot. 2

Fundraising, czyli proces zdobywania funduszy poprzez pozyskiwanie wsparcia osób indy-
widualnych, przedsiębiorstw, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samo-
rządowych, jest siłą napędową każdej organizacji, w tym i Kół Gospodyń Wiejskich. Nabycie 
umiejętności pozyskiwania funduszy pozwoli Twojej organizacji rozwijać się, realizować swo-
ją misję, pokrywać koszty ogólne i  wprowadzać ulepszenia, które przyniosą jeszcze większe 
korzyści odbiorcom działań Kół Gospodyń Wiejskich. Niezależnie od wielkości organizacji, jej 
historii, czy ilości podejmowanych działań pozyskiwanie funduszy jest niezbędnym elementem 
realizacji misji każdej organizacji. 

O różnych źródłach finansowania Kół Gospodyń Wiejskich i  sposobach ich pozyskania opo-
wiadali trenerzy fundraisingu ze Stowarzyszenia WĘDKA imienia Każdego Człowieka z Torunia. 
Fundraising podpowiada jak dotrzeć do darczyńców indywidualnych, sponsorów, fundacji ko-
mercyjnych, ale  i  biznesu. Wydobywa zasoby organizacji, aby jeszcze skuteczniej realizować 
swoje cele oraz osiągać zadowolenie grupy odbiorców. 

Stowarzyszenie WĘDKA oferuje: 

•	 bezpośrednie wsparcie w pozyskaniu środków 
•	 szkolenie zespołu KGW z metod pozyskania środków 
•	 szkolenie z pisania wniosków grantowych 
•	 konsultacje z fundraiserem 
•	 audyt fundraisingowy pozwalający na dobranie indywidualnego zestawu narzędzi fundra-

isingowych dla każdego KGW 

Zapraszamy do kontaktu: 
Hanna Szewczyk – Hanna.Szewczyk@wedka.org 
Wojciech Przybysz – Wojciech.Przybysz@wedka.org

Fundraising, czyli kilka 
słów o możliwościach 
dofinansowania…

Fot. 2. Uczestnicy gali podsumowującej konkurs w  towa-
rzystwie Ministra Edukacji i Nauki oraz kierownictwa KRUS

Fot. 1. Laureaci z województwa lubuskiego w towarzy-
stwie przedstawicieli Organizatorów i zaproszonych gości

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Moja Wizja Zero
Organizowany od 2019 roku konkurs 
filmowy dla młodzieży szkolnej i stu-
dentów uczelni wyższych, w  szcze-
gólności tych o profilu rolniczym, ma 
na  celu promowanie bezpiecznych 
zachowań związanych z pracą na te-
renie gospodarstwa rolnego oraz po-
pularyzowanie Wizji Zero. 7 złotych zasad Kampanii Wizja Zero

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy 
w Gospodarstwie Rolnym
Ogólnopolski Konkurs Testowy dla osób ubezpieczonych w KRUS organizowany jest od 2020 
roku w formule online. Uczestnicy odpowiadają na 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie. 

O efektywności podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych świadczy znaczący spa-
dek liczby odnotowywanych nieszczęśliwych zdarzeń. W ciągu 30 lat o ponad 80% zmniejszyła 
się liczba wypadków zgłaszanych do KRUS (z 66 000 w 1993 r. do 12 000. w 2021 r.), a wskaźnik 
wypadkowości (liczba wypadków na 1 000 ubezpieczonych) w tym okresie obniżył się z 24,6 
do 8,4 wypadków. Zmniejszyła się też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym: z prawie 300 
na początku lat 90-tych do 45 w 2021 roku. 
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POZYCJA BOCZNA 
BEZPIECZNA  
stosowana w przypadkach, 
kiedy poszkodowany jest 
nieprzytomny, nie ma urazów 
(szczególnie kręgosłupa i ran 
otwartych) i oddycha.

Czy wiesz, że…? 

Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) 
rozpoczynasz od  5 wdechów ratowniczych 
i dopiero potem przystępujesz do naciśnięć 
klatki piersiowej w dwóch przypadkach! Kie-
dy ratujesz dziecko lub niemowlę i w przy-
padku tonięcia. 

Schemat postępowania w przypadku, 
kiedy poszkodowany nie oddycha: 

1. Zadbaj o bezpieczeństwo (sprawdź czy 
tobie i poszkodowanemu nic nie grozi)

2. Oceń przytomność (potrząśnij ramio-
nami poszkodowanego, mów do niego)

3. Udrożnij drogi oddechowe

4. Sprawdź czy poszkodowany oddycha

5. Wezwij karetkę/pomoc

6. Zorientuj się czy w pobliżu jest AED

7. Każ komuś przynieść AED (jeżeli jest 
taka możliwość)

8. Rozpocznij resuscytację krążeniowo- 
oddechową, wykonuj 30 uciśnięć klatki 
piersiowej i 2 wdechy

9. Powtarzaj poprzednią czynność 
do przyjazdu ratowników medycznych 
LUB powrotu oddechu u poszkodowa-
nego!

Pierwsza pomoc
1. Uklęknij obok poszkodowanego.

2. Bliższą rękę poszkodowanego zegnij pod 
kątem prostym i ułóż, tak jak na 1 obrazku.

3. Dalszą rękę zegnij i przyłóż wierzchem 
dłoni do policzka (nie puszczaj już tej ręki).

4. Dalszą nogę zegnij w kolanie tak żeby 
stopa opierała się płasko na ziemi.

5. Pociągnij poszkodowanego za biodro 
i ramię, tak by odwrócić go w swoją stronę 
i ułożyć na brzuchu.

6. Odchyl jego głowę w tył i ułatw 
oddychanie.

7. Upewnij się, że ciężar ciała nie uciska 
na rękę, która jest na dole.

Co kilka minut sprawdzaj czy poszkodowany 
oddycha a po 20 minutach obróć na drugi bok.

POTRZEBY 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ANKIETA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Dane Koła Gospodyń Wiejskich

Nazwa: ……………………………………..……………………………..
Rok powstania: ………………………………..…………………..……..
Miejscowość: ………………………………..…………………..………..
Gmina: …………………………………………..…………………..…..
Województwo: ………………………..…………………..……………..
Aktualna liczba członków KGW: ………………………..………………
Strona www lub pro�l Facebook KGW: ……………………..………….
Adres e-mail KGW: …………………………..…………………………
Numer telefonu: ……………………….…………………..……………..



Klauzula (wyrażając zgodę proszę o zaznaczenie X w poszczególnych kwadracikach):
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przez 
Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” (Administratora) badania 
działalności kół gospodyń wiejskich oraz doskonalenia działania Administratora na rzecz Kół 
Gospodyń Wiejskich i społeczności lokalnych, w których działa KGW. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować nieuwzględnieniem przez Administratora 
odpowiedzi wskazanych w ankiecie oraz brakiem możliwości podjęcia dalszych działań w wyżej 
wskazanym celu (w tym do kontaktu z Tobą w związku z wypełnioną ankietą). Zgoda może być w 
każdej chwili dobrowolnie wycofana – wycofać zgodę można kontaktując się z Administratorem na 
adres fundacja@pomaganie-krzepi.pl lub listownie na adres ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruniu. 
Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną RODO (Fundacji Krajowej 
Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”). Klauzula zawiera szczegółowe informacje na temat 
przetwarzania danych osobowych, w tym: informacje na temat administratora danych osobowych, 
sposobu kontaktu z nim, informacje na temat inspektora danych osobowych, sposobu kontaktu z 
nim; podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa i obowiązki osób, których 
dane dotyczą. Klauzula dostępna jest na stronie www.pomaganie-krzepi.pl w zakładce RODO u 
dołu strony.

 oświadczam, że nie mogę zapoznać się z Klauzulą Informacyjną RODO (Fundacji Krajowej Grupy 
Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”) zamieszczoną na www.pomaganie-krzepi.pl, w związku z 
czym proszę o jej przesłanie na adres:

……………………………..                                           ....…………………………….........
   (miejscowość, data)                                        (podpis)

Instrukcja wypełnienia ankiety:

1. Wytnij stronę z ankietą po linii znajdującej się z prawej strony.
2. Wypełnij ankietę: 
a) Uzupełnij dane Koła Gospodyń Wiejskich
b) Uzupełnij gra�kę HASŁAMI dot. potrzeb KGW (np. szkolenie z pierwszej pomocy, 
szkolenie księgowe, do�nansowanie na zakup sprzętu itp.) 
c) Zaznacz krzyżykiem zgodę dot. przetwarzania danych osobowych (RODO)*
* uzupełnia osoba, której adres e-mail lub numer telefonu został podany w ankiecie.
3. Odeślij uzupełnioną ankietę na adres: Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 
 „Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń. 

Dziękujemy! 
Wyniki ankiety posłużą nam do jeszcze lepszego działania na rzecz 

Kół Gospodyń Wiejskich i społeczności lokalnych, w których działa KGW.




