Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji
w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2011

9 listopada 2010 r. zostało oficjalnie otwarte Centrum Kultury i Promocji w IgołomiWawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach. Z perspektywy tego minionego roku można
z całą świadomością przyznać słuszną rację tym wszystkim, którzy zabiegali o tą inwestycję.
Budynek dawnego Domu Ludowego, który pisał swą historię już od roku 1928 kiedy to
Komitet Założycielski wkopał kamień węgielny pod Dom Ludowy - Szkołę po okresie
stagnacji, ogólnego niszczenia i ciszy, a następnie po modernizacji i oddaniu do użytku
znowu tchnął życiem. Centrum Kultury i Promocji to miejsce do działań w wielu aspektach.
Prężnie działają tu warsztaty zorganizowane dla dzieci i młodzieży z myślą o rozwoju
kreatywności, twórczych działań, alternatywy spędzania czasu wolnego. Zajęcia warsztatowe
prowadzą instruktorzy. Co mogą znaleźć dla siebie młodzi mieszkańcy z gminy IgołomiaWawrzeńczyce?


Warsztaty taneczne oferujące najmłodszym naukę podstawowych kroków tańca
towarzyskiego z elementami rytmiki. Choreografie, ''Basic" do tańców Samba, Cha
cha, Rumba, Jive, Walc Angielski, Walc Wiedeński Tango. Dzieci bawiąc się
w rytmach muzyki poznają genezę tańca i progresywnie się rozwijają. Prowadzący
Jakub Hab z partnerką Izabellą Słonina, liczba uczestników warsztatów tanecznych
2 grupy po 16 osób.



Zajęcia baletowe prowadzone dla 2 - 4 latków to wielka przygoda przy dźwiękach
muzyki - odwiedzając różne, często zaczarowane miejsca tj. wyspa piratów,
zaczarowany zamek, księżyc itd. dzieci uczą się kroków i rozwijają wyobraźnię
ruchową i przestrzenną. Zajęcia dla dzieci od 5 do 16 lat - zajęcia baletowe
prowadzone wg. metody i programu Royal Academy of Dance - oprócz gruntownych
podstaw baletu klasycznego zawierają one elementy rytmiki, tańca kreatywnego także
by się trochę zrelaksować disco i jazzu. Prowadząca pani Barbara ProgłowskaManojlović, liczba dzieci w trzech grupach 26



Zajęcia muzyczne (kółko gitarowo- wokalne) prowadzone w dwóch grupach
podstawowej i średnio zaawansowanej.
Zespół gitarowy pod kierunkiem pani Joanny Ruchwy dał kilka koncertów między
innymi: Występ na V Gminny Forum Kobiet, Benefis dla Ojca Świętego w Dzień
Beatyfikacji, koncert kolęd i pastorałek na kiermaszu świątecznym, wigilia dla
seniorów z miejscowości Wawrzeńczyce, występy dla środowisk lokalnych ·w
sołectwach Odwiśle-Majówka, Wawrzeńczyce-na pikniku rodzinnym, występy na
dniu otwartym w Kocmyrzowie-Luborzycy.
Liczba uczestników warsztatów
w dwóch grupach 32 osoby.



Zajęcia plastyczne gdzie realizują swoje zainteresowania te osoby, które czują
potrzebę tworzenia, obcowania ze sztuką, szukania w sobie nowych potencjałów,
które przekładają się na ciekawe prace. Wiele z nich wspomogło aukcję organizowaną
przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce. Wśród młodych adeptów sztuki
znaleźli się laureaci konkursów. Prowadząca Sylwia Słomczewska liczba uczestników
w dwóch grupach 50 osób.



Zajęcia fitness dla pań - aerobik poniedziałek i czwartek pani instruktor Agnieszka
Figarska-Helak liczba osób 50 osób w dwóch grupach.
1. rozgrzewka w formie aerobowej LO-Impact aerobic
- gimnastyka na wszystkie partie mięśniowe
- stretching min
2.

BBS (Brzuch Biodra Stretching)
- rozgrzewka w formie aerobowej LO-Impact aerobic
- gimnastyka na dolne partie; brzuch biodra pośladki
- stretching

3. DANCE -FITNESS - połączenie tańca i fitnessu - to świetna forma dla osób
pragnących schudnąć ćwicząc i tańcząc Zajęcia uczą gracji i rzeźbią sylwetkę.


W CKiP działają świetlice: środowiskowa i wsparcia dziennego (12 osób) oraz
świetlica dla młodzieży. W świetlicy środowiskowej dzieci maja możliwość uzyskania
pomocy przy odrabianiu lekcji, założyły profilaktyczny teatrzyk, dzięki któremu treści
dotyczące takich dziedzin jak bezpieczeństwo, profilaktyka, zdrowie przekazywane za
pomocą sztuki staja się lepiej przyswajane i rozumiane a przy okazji dają satysfakcję
z możliwości występu na scenie i spełnienia się w roli aktora. Debiutowali na
kiermaszu świątecznym wystawiając sztukę reżyserowaną przez panią Magdalenę
Kozińską-Pietrzyk, jedna z uczestniczek warsztatów była autorem tekstów. Świetlica
dla młodzieży zapewnia pełen asortyment gier tych logicznych, na koncentrację oraz
takich jak tenis stołowy, bilard czy szachy. Tutaj można posłuchać muzyki, obejrzeć
dobry film i kibicować ulubionej drużynie. W miesiącu lutym odbyły się rozgrywki
o Puchar Dyrektora Centrum w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch dyscyplinach.
Frekwencja była zaskakująca, doping świetny a zawodnicy przygotowani
profesjonalnie.



Zajęcia teatralne to kolejna oferta zaproponowana przez CKiP. Uczestnicy warsztatów
to młodzież gimnazjalna a także absolwenci szkół. Młodzież zaprezentowała swoje
potencjały twórcze na inauguracji otwarcia Centrum Kultury, na uroczystościach
skierowanych ku czci Jana Pawła II, na V Forum Kobiet, dla podróżnych, którzy
odwiedzili nasza gminę na Szlaku Jagiellońskim przedstawiając sztukę ,,Dylematy
młodej Jadwigi” Prowadząca Beata Mess-Jordan (8 osób).



Zajęcia dla najmłodszych Grupa "Mój pierwszy krok Disco"- dzieci od 4 do 8 lat
elementy tańca disco z funki kierowane do dzieci od 4 do 7 lat. Zajęcia prowadzi pani

Angelika Wilk. Dla tej grupy dzieci taniec disco jest doskonałą stymulacją do rozwoju
psycho-fizycznego. Na zorganizowanych przez naszą instytucję zajęciach
kształtujemy również poczucie rytmu wraz z orientacją przestrzenną. Taniec
dyskotekowy stanowi przede wszystkim doskonałą zabawę i możliwość kontaktu
z rówieśnikami. W ramach naszych zajęć wprowadzane są także elementy tańca
jazzowego, hip hop. Liczba uczestników 10 osób.


Zajęcia taneczne hip-hop z elementami jazzu prowadzone przez panią instruktor
Aleksandrę Samson. Zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku 13- 16 lat. Na
zajęciach uczestnicy mogli poznać wiele styli. Wykazać się kreatywnością,
a swoje zdolności prezentować na licznych imprezach. Taniec hip hop skierowany był
głównie do młodzieży, ponieważ ten nurt tańca zakorzeniony jest w kulturze będącej
w tej chwili bardzo popularną. Poszczególne elementy tańca hip hop pozwoliły
młodzieży na tworzenie własnych układów, będąc jednocześnie dobrą zabawą. Liczba
uczestników warsztatów 18 osób.
Ogólnie w tygodniu mogliśmy liczyć na 250 osób czynnie uczestniczących osób
w zajęciach organizowanych przez CKiP.



W CKiP obywały się także w sezonie jesienno- zimowych warsztaty rękodzieła
artystycznego (hafciarstwa, koronkarstwa) prowadzone dla pań pragnących spędzić
długie wieczory w miłym towarzystwie i realizować swoje pasje. Tutaj mają miejsce
spotkania KGW, dla nich przygotowane są pomieszczenia.



Także niedawno utworzy zespół wokalny ALEBABKI ma on możliwość ćwiczenia
swoich utworów prezentowanych przy różnych okazjach.



W budynku Centrum Kultury i Promocji odbywają się:

-Spotkania Kombatantów,
-Polskiego Związku Pszczelarzy,
-Stowarzyszenia Odnowy Wsi Wawrzeńczyce.
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów- Gminne Koło Igołomia-Wawrzeńczyce nr 8
-Tutaj spotykają się sołtysi, odbywają się sesje Rady Gminy,
-Spotkania i prelekcje, szkolenia.

Dla dzieci z przedszkoli dyrektor CKiP Joanna Murek zorganizowała spotkania: z okazji
karnawału, Bałwankowy bal” i pierwszego dnia wiosny ,,Pani Wiosna radosna”.
Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi z terenu gminy. Dla uczniów nauczania
zintegrowanego w Wawrzeńczycach miał miejsce spektakl profilaktyczny ,,Czerwony
Kapturek” przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Igołomi. W miesiącu październiku

odbył się spektakl dla maluchów ,,Wielka draka o drogowych znakach”. Pracownicy CKiP
zaopatrzyli dzieci w opaski odblaskowe w ramach profilaktyki i szkoły. Organizując takie
spotkania mamy na celu wpajanie zasad przestrzegania bezpieczeństwa w drodze do domu
i szkoły, profilaktyki zdrowego żywienia, integrację podczas wspólnych zabaw.


W okresie dwutygodniowych ferii zimowych CKiP wypełniło czas wolny od zajęć
szkolnych organizując zajęcia ,,Ferie bez nudy”.



W trakcie naszej rocznej działalności miały miejsce różnego rodzaju konkursy
organizowane bądź wspierane przez CKiP: konkurs szachowy, historyczny, konkurs
na najpiękniejszą szopkę, plastyczne: ,,Ojciec Święty w oczach przedszkolaka”
,,Historia i teraźniejszość gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, ,,Witaminy z głębi ziemi”



Pracownicy CKiP współdziałają z organizacjami takimi jak: Organizacja Turystyczna
Szlak Jagielloński (udział w podróży promocyjnej Szlakiem Jagiellońskim,
Organizowanie Parku Tradycji Warzywniczej, kurs przwodnicki na teren miast i gmin
związanych historią Jagiellonów), Koroną Północnego Krakowa (podróże promocyjne
po siedmiu gminach, przygotowanie gry planszowej dla uczniów szkół pod nazwą
,,Moja Mała Ojczyzna”).



Z inicjatywy CKiP został reaktywowany gminny związek emerytów i rencistów.
Emeryci z terenu gminy mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach do Lichenia,
Pragi, na Myślenickie Pasje.



Centrum Kultury i Promocji zaangażowało się do prac związanych z organizacją:
1.Kiermaszu Świątecznego, konkursu na najpiękniejsza szopkę bożonarodzeniową,
2.Prezentacji stołów bożonarodzeniowych na Placu Szczepańskim, 3.Przeglądzie Grup
Kolędniczych w Chrzanowie, 4.Przeglądzie Amatorskich Zespołów InstrumentalnoWokalnych, 4.V Gminnego Forum Kobiet, 5.Udziału KGW na wojewódzkich
dożynkach w Kamienicy-prezentacja wieńca dożynkowego charakteryzującego
region, 6.Praezentacji potraw regionalnych w konkursie Małopolskie Smaki na Placu
Wolnica i w Bochni - Polski Produkt 2011- wyróżnienie, 7.Wypromowaniu talentów
wokalnych na Małopolskim Konkursie Talentów w Mogilanach-Anny Lipowieckiej i
Natalii Drozd, 8 Czynny udział w Małopolskim Świecie Warzyw. 9. Pomoc w
organizacji Pikniku w Pobiedniku Wielkim 10. Pracownicy CKiP w Święto Ziemi
wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia upiększyli plac zielony nasadzając
nowe sadzonki krzewów i roślin ozdobnych.



Organizacja urodzin dla dzieci z terenu gminy- pracownice są animatorkami zabaw

Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie
najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród stanie się niemy,
zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej.
Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981) "

