9 lipca 2013

Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2013r.
1 lipca 2013r. w Janowcu nad Wisłą Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”, Muzeum
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Wójt Gminy
Janowiec zorganizowali V Forum Aktywnych Kobiet „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2013”
skierowanego do Kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego
Forum promuje postawy kobiet kreatywnych, otwartych i energicznych, którym na sercu leży dobro
środowiska lokalnego. Motywem przewodnim tegorocznego V Forum była kultura. Poprzez szereg
wydarzeń takich jak: spektakle teatralne, recitale, wystawy rękodzieła, wernisaże, plener malarski i
fotograficzny oraz warsztaty artystyczne pragniemy ukazać rolę kobiety w tworzeniu kultury a także
zachęcić inne kobiety, aby włączyły się w proces tworzenia i rozwój kultury.
Na konkurs wpłynęło mnóstwo zgłoszeń (ponad 100), z każdego z przesłanych opisów wyłaniała się
postać kobiety aktywnej, pełnej pasji i zaangażowania, o niezwykłej osobowości i ogromnym sercu.
Wybór tylko kilku pań z tej wspaniałej grupy kandydatek do nagród był bardzo trudny.
Tradycyjnie Najaktywniejsze Kobiety Lubelszczyzny zostały uhonorowane statuetkami.
W tym roku tytuł Kobiety Aktywnej przyznawany był aż w ośmiu kategoriach.
• Kobieta Aktywna Roku
• Animatorka Roku
• Autorka Inicjatywy Społecznej Roku
• Wolontariuszka Roku
• Skarbniczka Roku
• Pasjonatka Roku
• Strażniczka Ogniska Domowego
Kapituła konkursowa spośród wielu nadesłanych zgłoszeń w sposób szczególny wyróżniła
przedstawicielkę Gminy Wola Mysłowska Panią Hannę Galińską, której przyznano
najwyższą nagrodę i tytuł SUPER AKTYWNEJ KOBIETY LUBELSZCZYZNY 2013 ROKU
Nagrodę otrzymała z rąk Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie –
Pani Aleksandry Warmińskiej.
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Imprezie towarzyszyły inne atrakcyjne wydarzenia, w których wszyscy aktywnie brali udział. Każdy
miał możliwość sprawdzić swoje ukryte umiejętności podczas warsztatów tematycznych: tkackich,
malarskich, wyplatania z wikliny, tworzenia kompozycji z suszonych kwiatów, tworzenia z masy
solnej, rzeźbiarskich, garncarskich.
Uczestniczki V Forum Kobiet Aktywnych brały także udział w plenerowej sesji fotograficznej
„Kobiety i buty”, happeningu pisania listów / wierszy kobiet spełnionych. Można było obejrzeć
wystawę akwareli, fotografii, rzeźby oraz wystawę fotograficzną „Ach co to był za ślub”.
Na zakończenie forum odbył się recital Doroty Osińskiej, finalistki The Voice of Poland. V Forum
Kobiet Aktywnych w Panoramie Lubelskiej
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