
TO SIĘ NIE DZIEJE 
GDZIEŚ ! TO SIĘ DZIEJE 

OBOK CIEBIE ! 
 

Jeśli jesteś pełen energii ! 
Otwarty na nowe artystyczne 

wezwania ! 
Jeśli masz chęć do działania, 
tańczysz, malujesz, fotogra-

fujesz, interesujesz się teatrem 
lub multimediami  – to w do-
wolnym momencie możesz się 

do nas dołączyć..... 
Oto propozycja Gminnego 

Ośrodka Kultury  w 
Tarnowie Opolskim 

 
Akademia Malucha w tym: 
- Warsztaty plastyczne dla 
dzieci i rodziców. Warsztaty 
plastyczne dla dzieci i ro-
dziców. Na tych zajęciach pra-
cują zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice lub opiekunowie. 
Warsztaty będą obejmowały 
ciekawe techniki plastyczne, 
dostosowane do poziomu i 
możliwości dzieci oraz aktyw-
ności rodziców. 
- Warsztaty taneczne dla 
dzieci. Na tych zajęciach dzie-
ci poznają podstawy tańca  
i rytmiki. Wiek dzieci: 3-6 lat. 

Spotkania:  
- plastyka - poniedziałki 

godz. 16.15 – 17 
- taniec      

wtorek i czwartek  
godz. 16.45 – 17.30 

 
Warsztaty  

„Odkryj się – Na nowo” 
Na warsztatach poznacie 
(rysunek, malarstwo, grafikę, 
fotografię, multimedia, VJ’ing, 
teatr i taniec). Będziecie przy-
gotowywali wspólne działanie 
artystyczne składające się z 
różnych dziedzin sztuki. 
Wszystko to aby w kreatywny 
sposób wypowiedzieć się na 
temat swojej okolicy. Na ko-
niec powstanie spektakl multi-
medialny, który wykorzysta 
wszystkie poznane na warsz-
tatach elementy i będzie moż-
liwością do przeżycia na włas-
nej skórze jak się tworzy 
współcześnie prawdziwe Show 

Zajęcia: 
- poniedziałki 17.30 – 19.15 

- środy 16.30 – 18.30 
 

Fotografia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

Poznaj tajniki i bogactwo 
technik fotograficznych, lub 

rozwiń swoje dotychczasowe 
umiejętności w tej dziedzinie. 
Warsztaty będą obejmowały 
m.in.: podstawowe techniki 
fotograficzne, pracę w ciemni, 
retuszowanie zdjęć.  
Piątki –15.00-17.00 - dzieci 
- 17.00-19.00      młodzież 

starsza i dorośli 
 

Warsztaty komputerowe dla 
dzieci i młodzieży 

Pokazujemy dzieciom możli-
wości animacji komputerowej, 
malowania na ekranie, sposo-
by przetwarzania fotografii i 
tekstu, tworzenia poruszają-
cych się postaci i obiektów, 
podstawy grafiki 3D. Na 
warsztatach używamy otwar-
tego oprogramowania, które 
bez problemu każdy może 
zainstalować na swoim 
komputerze.  

Środa godz. 16 –17.30 
 

Grafika komputerowa  
i obróbka cyfrowa zdjęć dla 

młodzieży starszej  
i dorosłych 

To warsztaty, które obejmu-
ją: podstawy modelu barw-
nego RGB, kolorystyczne do-
pasowanie obrazu – narzędzia 
obróbki cyfrowej obrazu, pod-
stawy fotomontażu, kolażu 
cyfrowego przygotowanie fo-
tografii do druku i publikacji, 
podstawy grafiki 3D. Na 
warsztatach używamy otwar-
tego oprogramowania, które 
bez problemu każdy może 
zainstalować legalnie na 
swoim komputerze.  

Środa godz. 17.30 – 19.00 
 

Zajęcia taneczne 
Dla dzieci  i młodzieży 
proponujemy zajęcia tańca 
nowoczesnego z elementami 
tańca klasycznego, jazzowego 
oraz współczesnego.  

 
- wtorek i czwartek: 
godz. 15.30 – 17.30  - 

Mikroelement: 7 – 11 lat. 
- wtorek i czwartek:  
godz. 17.30 – 19.00 - 

Element: 12 + 
- piątek godz. 16.30 – 19.00 -  
Filia Raszowa (zespół FUKS) 
- poniedziałek 17.00 – 19.30 

Filia Kąty Opolskie  
(zespół DECADANCE) 

- środa 17.00- 19.30  
Filia Przywory  

(zespół SANTEX) 

Aerobik 
- Hi/Lo – intensywne zajęcia 
choreograficzne poprawiające 
wydolność krążeniowo-odde-
chową, koordynację i pamięć 
ruchową 

poniedziałek godz. 19.00 
- Step – zajęcia kondycyjne, z 
wykorzystaniem stopnia do 
ćwiczeń; kształtują głównie 
mięśnie nóg i pośladków, 
wzmacniają stawy kolanowe  

- wtorek godz. 19.00  
dla początkujących 

- czwartek godz. 19.00 
 dla średniozaawansowanych 
- Gimnastyka – to spokojne 
zajęcia dla pań w każdym 
wieku, z wykorzystaniem 
piłek, gum i handelków 

środa godz. 19.00 

Pracownia komputerowa z 
bezpłatnym dostępem do 
Internetu i bogatą ofertą 
szkoleniową e-learning w ra-
mach Centrum Kształcenia Na 
Odległość Na Wsiach czynna: 

- poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek  
w godz. 12- 20 

- środa  od 10 - 15 
 
 

Jeśli jesteś kreatywny! 
Jeśli masz pomysł – nawet 
najbardziej zwariowany.... 

Jeśli masz chęć do działania! 
TO MY CZEKAMY 

WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
od poniedziałku do piątku  

w godzinach 10- 20 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W czerwcu zakończył 

się trwający pół roku projekt 
kryjący się pod nazwą „Sztuka 
Nie Śpi”. Organizowane przez  
Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Opolski Projektor Animacji 
Kulturalnych warsztaty miały 
na celu podniesienie wiedzy 
oraz umiejętności z zakresu 
fotografii, grafiki i plastyki 
wśród mieszkańców Tarnowa 
Opolskiego. W jego ramach 
odbywały się zajęcia w ciemni 
fotograficznej, obróbka zdjęć, 
plenery fotograficzne oraz 
wspólne tworzenie instalacji 
plastycznych służących wyra-
żaniu ekspresji artystycznej, 
pod kierunkiem ekspertów z 
w/w dziedzin. Podczas ple-
nerów utrwalano na kliszach 
fotograficznych Tarnów oraz 
jego okolice. Następnie, mo-
gąc poczuć się jak w pełni 
profesjonalny fotograf, włas-
noręcznie wywoływali te zdję-

cia w ciemni. 20-to osobowa 
grupa odwiedziła m.in. tar-
nowskie kamieniołomy, koś-
ciół parafialny oraz dom dziec-
ka. Efekt ich pracy można było 
podziwiać na pikniku zorgani-
zowanym na placu OSP w 
Tarnowie Op. W specjalnie 
postawionym na tą okazję 
namiocie zaaranżowano gale-
rię, w której skład wchodziły 
najlepsze zdjęcia z całego 
okresu trwania warsztatów.  
Zwiedzający wernisaż nie mo-
gli nachwalić się zdjęć wyko-
nanych przez uczestników pro-
jektu.  

       Na zakończenie, 
adepci fotografii otrzymali 
pamiątkowy dyplom, potwier-
dzający nabyte umiejętności. 
Warto wspomnieć, że zdjęcia z 
projektu „Sztuka Nie Śpi” 
zawisły również na ścianach 
restauracji „Press Cafe” miesz-
czącej się w budynku Radia 
Opole.  

Projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejs-
kiego Funduszu Społecznego 
„Człowiek Najlepsza Inwesty-
cja”. Kwota dofinansowania: 
50000 zł. 
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Letnie spotkanie w plenerze 
 

Piękna letnia pogoda sprzyja przebywaniu na świeżym 
powietrzu, szczególnie w miłym towarzystwie. 28 czerwca br. 
w zakątku leśnym Państwa Malik członkinie Dyskusyjnego 
Klubu Książki GBP Przywory oraz Kącika Kucharskiego z 
Raszowej spotkały się z pisarką Heleną Bucher. Autorka 
zaprezentowała rękopis swojej nowej, czwartej już, książki. 
Wspólnie omówiono wydanie Olgi Rudnickiej: „Zacisze 13”. 
W przerwie panie delektowały się ciastem i kawą oraz 
wymieniały się przepisami kulinarnymi. 


