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VI Małopolskie Forum Kobiet w Igołomi
"Żyj z pasją"
Organizacja Święta Kobiet w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce przybrała w tym roku wyjątkowy charakter. Skierowane
ono zostało do szerszego kręgu pań, które związane są z naszym terenem. Głównym organizatorem imprezy było
Centrum Kultury i Promocji, a gospodarzami uroczystości Koło Gospodyń Wiejskich z Igołomi. To dzięki wnioskowi
złożonemu przez dyrektora CKiP w projekcie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod
nazwą ,,Małopolska Nasz Region Nasza Szansa" pozyskaliśmy środki na zrealizowanie zadania. Marszałek
Województwa stał się Parterem imprezy, a Patronat nad nią objęło Starostwo Powiatowe. Uroczystość wsparli także:
wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pan Józef Rysak, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, pan
Leszek Bętkowski, pan Tadeusz Kwiatek, pan Konrad Szymacha. Wszystkim wymienionym osobą serdecznie
dziękujemy.
Mottem przewodnim Forum było "Doświadczenie mocną stroną aktywizacji społeczności lokalnych na
przykładzie działań kobiet sukcesu". Promowanie Marki Małopolska było priorytetowym zadaniem.
Pięknie przygotowany przez KGW z Igołomi stół z tradycyjnymi, regionalnymi potrawami, wśród których nie mogło
zabraknąć laureatów nagród i wyróżnień "pieczonych pierogów igołomskich" robił niesamowite wrażenie estetyczne,
przywoływał wspomnienia dawnej tradycyjnej kuchni takiej jak u naszych przodków. Znalazły się na nim takie specjały
jak pasztety, wiejskie pęta kiełbasy, tradycyjna szynka i baleron, pieczony chleb, tarty chrzan, kiszone ogórki, smalec,
pierogi wszystko - "Jak u mamy". Na stole regionalnym i stołach z rękodziełem znajdowało się logo Małopolska.
Pani Zofia Sasnal i Danuta Godzicka z KGW Żydów przygotowały stoły z rękodziełem. Wszystko tam przybliżało czas
nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Baranki, serwetki, zdobione pisanki wykonane różnymi technikami to wszystko
własnoręcznie klejone, haftowane, tkane, wyszywane pokazało, iż w naszej gminie żyje się z pasją tworzenia, która
sprawia przyjemności i stanowi powód do dumy. Jest nam niezmiernie miło, że promocja naszej gminy, powiatu,
województwa ma miejsce dzięki walorom twórczym takich osób jak wyżej wymienione panie. Na uroczystość przybyło
wiele zacnych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Marszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech
Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego pan Witold Latusek, Wice Starosta Powiatu Krakowskiego
pani Urszula Stochel, Radny Powiatu Krakowskiego pan Władysław Kusiński, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pan Bronisław Dutka,Zastępca Dyrektora MODR pan Zbigniew Tomaszek,
Pani Barbara Kawa i Maria Gorzkowska reprezentujące Koronę Północnego Krakowa, przedstawiciele władz
samorządowych Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: wójt gminy pan Józef Rysak, zastępca wójta pan Henryk
Jończyk, przewodniczący Rady Gminy pan Stefan Nawrot, sekretarz gminy pani Iwona Kubik, skarbnik gminy
pan Adam Grudzień i wiele innych osób.
Wśród szczególnych gości znalazły się panie reprezentujące 11 zarządów KGW z całej gminy, przedstawicielki
instytucji oświatowych, służby zdrowia, przedsiębiorców, stowarzyszeń, panie radne i panie sołtys oraz wiele innych
kobiet reprezentujących różne profesje. Były piękne życzenia pod adresem pań, były wyróżnienia skierowane dla tych
wszystkich, które żyją dla innych, żyją z pasją, żyją z powołaniem, żyją z całych sił.
Podczas panelu dyskusyjnego zostały zaprezentowane kobiety wiejskie, które niejednokrotnie są animatorkami wielu
cennych inicjatyw społecznych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, działań związanych z
przedsiębiorczością, umożliwiającą pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich.
Wspólne biesiadowanie w czasie "budzącej się do życia przyrody" pozwoliło połączyć doniosły charakter Forum z
relaksem i oderwaniem się od codzienności. Tożsamość regionu nierozłącznego elementu wspomagającego promocję
gminy ukazano w regionalnych potrawach. To właśnie dzięki nim mogły zaistnieć kobiety w takich prezentacjach jak:
Festiwal Smaku na Placu Wolnica w Krakowie i główna nagroda Grand Prix (KGW Igołomia) za "pierogi pieczone
igołomskie" . Pierwsza nagroda w konkursie potraw wigilijnych w Krakowie (siedziba WZKiOR ) za "grzybową z
łazankami" (KGW Wawrzeńczyce), główna nagroda w ogólnopolskim przeglądzie potraw bożonarodzeniowych
charakteryzujących region w Warszawie (KGW Wawrzeńczyce), wyróżnienie (KGW Igołomia) w prezentacji produktów
"Polski Producent żywności 2011" w Bochni za "gołąbki w sosie grzybowym".
Po części oficjalnej panie z zespołu Alebabki działającego przy KGW Igołomia zaprezentowały swój potencjał twórczy
wykonując znane utwory muzyczne. Zespół prowadzi pan Tomasz Migdał, który wystąpił w męskim stroju krakowskim.
Wielkim powodzeniem cieszył się utwór Maryli Rodowicz pt "Ej mała nie szalej" były bisy i ciepłe słowa pod adresem
pań, które jak mówią kochają śpiew. Pani Zuzanna Stawinoga - sołtyska z Igołomi , przedstawicielka KGW często
tworzy utwory opiewające życie kobiet, urok małopolskiej ziemi, piękno "Małej Ojczyzny" w której żyją.
Przedstawicielki Korony Północnego Krakowa wręczyły na ręce Joanny Murek dyrektora CKiP grę planszową, która jest
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efektem końcowym pracy wielu zaangażowanych w promocję Małopolski ludzi m.in. pracowników CKiP w
Igołomi-Wawrzeńczycach. Na kartach tej gry można znaleźć obrazy kryjące informację o tradycji, kulturze, zabytkach,
kulinariach 7 gmin stanowiących "Koronę Małopolski".
Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja pani Zofii Włodarczyk pracownika Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
na temat ogrodów biblijnych. Prezentacja multimedialna przygotowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym
pozwoli zapewne na realizację zorganizowania ogrodu o podobnym charakterze przy Kościele Parafialnym w
Wawrzeńczycach. W tracie imprezy można było zapoznać się z ofertą turystyczną jaką proponuje bogata w historię i
tradycję a także piękne miejsca krajobrazowe ziemia małopolska. To dzięki szerokiemu spektrum czasopism, ulotek i
folderów reklamowych przygotowanych przez pracowników CKiP i zamieszczonych dla uczestników święta. Po
ciekawej prezentacji multimedialnej dla wszystkich pań w koncercie życzeń wystąpił zespół muzyczny w skład którego
tym razem weszli młodzi mężczyźni. Przybliżyli w koncercie życzeń przygotowanym specjalnie z tej okazji znane
Cowardy takich zespołów jak Dżem, Perfekt, Lombard i innych bliskich sercu. Koncert był wspaniały, dzięki niemu
można było wrócić wspomnieniami do czasów młodości. Ostatnim punktem imprezy było to co bardzo ważne dla
wszystkich a mianowicie "Babskie biesiadowanie".
Dzięki panią z KGW Igołomia i Tomaszowi Migdałowi konwersacja przy wspólnym stole połączona została ze śpiewem.
W tak miłej atmosferze przebiegła dalsza część imprezy. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za wspólnie
spędzony czas.
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