Powiat Włoszczowski

Tłumy na Forum Kobiet
W środę, 8 marca br., w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, z okazji Dnia Kobiet, odbyło
się XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego. Hasło przewodnie tegorocznego Forum to – „Rozmaitości i
namiętności współczesnej kobiety”.

Organizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy Włoszczowa oraz Powiatowe
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, współorganizatorami: LGD „Region Włoszczowski”, ŚODR
Modliszewice PZD we Włoszczowie, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej, Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń dla Pań z okazji ich święta, które złożyli: Starosta Włoszczowski Jerzy
Suliga, Wicestarosta Zbigniew Krzysiek, Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek, Dyrektor Biura LGD „Region
Włoszczowski” Cezary Huć, Kierownik PZD we Włoszczowie ŚODR Modliszewice Robert Jurek, Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej we Włoszczowie Maksymilian Stepień. Życzenia od Wojewody Świętokrzyskiego przekazał Stanisław
Nowak. Następnie panowie wręczyli wszystkim zgromadzonym Paniom tulipany, a Zbigniew Woldański zaśpiewał
piosenkę ze specjalną dedykacją.
W tym roku organizatorzy i współorganizatorzy uroczystości postanowili wyróżnić 7 kobiet wyjątkowych – kobiet z
pasją. Zostały one wybrane pośród mieszkanek 12 gmin wchodzących w skład powiatu włoszczowskiego i terenu
działania LGD „Region Włoszczowski”. Panie otrzymały kryształowe statuetki i bukiety kwiatów. Dodatkowo dyrektor
Mary Key Elżbieta Borowska ufundowała dla wyróżnionych kosmetyczne upominki.
Wyróżnienie otrzymały:
- Maria Dudkiewicz – instruktor plastyk w Domu Kultury we Włoszczowie. Jej pasją jest malarstwo sztalugowe.
Tworzy akwarele i obrazy olejne, których tematem są kwiaty, abstrakcje, pejzaże, weduty i martwe natury. Ceniona i
lubiana we Włoszczowie malarka prowadzi Klub Plastyka „DeK-art.”, którego członkami są lokalni artyści oraz
warsztaty dla dzieci „DeK-arcik”, które wprowadzają najmłodszych w tajniki różnych technik plastycznych. Ponadto,
urządza wernisaże i wystawy, organizuje coroczne plenery malarskie, wykonuje scenografie do uroczystości
okolicznościowych, imprez i koncertów. Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, przekazując nieodpłatnie
swoje obrazy na licytacje. Za swoją działalność otrzymała: Nagrodę Starosty Włoszczowskiego (maj 2003), I nagrodę
w kategorii malarstwo na Świętokrzyskim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej (listopad 2013). Została odznaczona
odznaką honorową Zasłużony Dla Kultury Polskiej oraz Zasłużony Działacz Kultury.
- Julianna Fornal – od 14 lat sołtys Komparzowa w gminie Kluczewsko, przewodnicząca Stowarzyszenia „Koło
Gospodyń Wiejskich w Komparzowie”, założycielka zespołu ludowego „Ale Babki”. Za swoją pracę została doceniona
w 2011 i w 2013 roku - laureatka konkursu „Sołtys Roku województwa świętokrzyskiego” oraz konkursu „Sołtys Roku”
w 2014 roku. Pani Julianna jest zaangażowana w życie społeczności lokalnej. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
za swoją działalność społeczną. Jest też aktywnym rolnikiem. Gospodarstwo Zbigniewa i Julianny Fornal oraz ich syna
Radosława zajęło drugie miejsce w powiecie włoszczowskim w konkursie „Rolnik Roku 2013” i dziesiąte w klasyfikacji
wojewódzkiej.
- Teresa Kącka – mieszkanka Secemina. Zawodowo pracowała w administracji zakładu obsługi rolnictwa i w
szkolnictwie. Po przejściu na emeryturę czas poświęca na pracę społeczną. Działa w Radzie Sołeckiej w Seceminie
jako jedyna kobieta i pełni funkcję sekretarza. W latach 90-tych wstąpiła do zespołu ludowego „Złoty Kłos”. Aktualnie
jest kierowniczką tego zespołu. Inspiruje do działania, dba o repertuar, prowadzi czynności administracyjne zespołu.
Wspólnie z mężem redaguje kronikę zespołu. Pani Teresa śpiewa w zespole od 25 lat.
- Magdalena Kowalczyk – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie. Łączy obowiązki kierownicze z
mrówczą pracą bibliotekarza i animatora. Siedem lat temu założyła Dyskusyjny Klub Książki - pierwszy w powiecie. Jej
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książnica w 2012 roku otrzymała tytuł „Biblioteki Roku 2012” w województwie świętokrzyskim. Ona sama dwa lata
później została doceniona przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu im. Olgi Rok - została laureatką III edycji
tego konkursu w kategorii bibliotek jednoosobowych. Pozyskuje fundusze z ogólnopolskich programów grantowych,
które służą ożywieniu lokalnego środowiska i rozwijaniu kultury na terenie gminy Radków. Działa w Stowarzyszeniu
Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków oraz należy do Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.
- Violetta Ojrzyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener
w pracy wokalnej z dziećmi i młodzieżą. Jej podopieczni wystąpili w telewizyjnych programach muzycznych m.in. Must
be the Music, Super Dzieciak, Petersburski Show. Od ubiegłego roku pani Violetta jest sędzią międzynarodowych
festiwali wokalnych organizowanych m.in. w Rosji, Czechach oraz na Malcie. Do swoich największych sukcesów w
pracy z młodzieżą zalicza przygotowanie duetu podopiecznej Studia Piosenki GOK Marysi Markiewicz z Edytą Górniak
podczas telewizyjnej gali wręczenia nagród VIVA Najpiękniejsi. Ponadto ma na swoim kącie nagrody Grand Prix i
pierwsze miejsca zdobywane przez wokalistów na festiwalach w Estonii, Turcji, Pradze, Berlinie, Armenii, na Teneryfie
i na Malcie.
- Anna Stasiulis – rodowita włoszczowianka. Ma wiele zainteresowań, jednak to co ją wyróżnia to działalność
społeczna na obczyźnie i pasja do podróżowania. Zwiedziła wiele miejsc, ponad 22 lata mieszkała w Stanach
Zjednoczonych m.in. w Nowym Jorku i w Maiami na Florydzie, gdzie jako wolontariuszka pomagała w Polskim Klubie
swoim rodakom stawiać pierwsze kroki w obcym kraju. Pracowała w amerykańskiej szkole, przez dwa lata opiekowała
się dziećmi z autyzmem. Zawsze pomocna, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do ludzi. Do dziś chętnie udziela
wskazówek językowych naszej młodzieży i opowiada o życiu „za wielką wodą”.
- Anita Pawlak-Zygma – pracuje jako instruktor w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach. Wcześniej pełniła
funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Magister sztuki, aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku. Pani Anita jest
organizatorem wielu festiwali i warsztatów artystycznych, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, spotkań,
odczytów oraz uroczystości kulturalnych. Pracowała w Łódzkich Teatrach Lalek: „Pinokio” oraz „Arlekin”. Była
założycielką jednego z pierwszych prywatnych teatrów z siedzibą w Łodzi i Opolu. Współpracowała z wieloma
instytucjami kulturalnymi, pracując jako główny instruktor, prowadząc dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne. Od
2015 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku prowadzi „Kino za Rogiem”.
W imieniu pani Anity, statuetkę odebrał jej mąż.
Specjalnie dla wyróżnionych Pań zaśpiewał utalentowany wokalista z Włoszczowy – Paweł Rydz.
Na tym zakończyła się pierwsza część uroczystości. Zanim rozpoczęto kolejną, przeprowadzono konkurs „Jaka to
melodia”. Nagrodą za odgadnięcie właściwego tytułu była płyta Zbigniewa Woldańskiego „Rozmaitości”. Wysłuchano
kilkunastu utworów. Panie nie miały problemów z odgadnięciem tytułów.
W drugiej części spotkania ze swoim programem kabaretowo-muzycznym wystąpił utalentowany scenarzysta, twórca
wielu spektakli teatralnych, tancerz, muzyk i choreograf Zbigniew Woldański.
Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Claris z Częstochowy.

Relacja z XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego:
- cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=RhBkH01TItM
- cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=YrBX3etoMUM
- cz.3 https://www.youtube.com/watch?v=JyafUVi2Pt0
- cz.4 https://www.youtube.com/watch?v=n7MssDxS9h4
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