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NAS ZE PROJEKTY 
 

 roku 2010 z funduszy 
pochodzących z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 za 
pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania ”Stowarzyszenie 
Kraina Świętej Anny”  w ra-
mach działania 4.1/413 Wdra-
żanie lokalnych strategii roz-
woju PROW 2007-2013 dla 
małych projektów Gminny 
Ośrodek Kultury w Tarnowie 
Opolskim  zrealizował projek-
ty:  
„Moja Kraina – Moje Miejs-
ce” – warsztaty fotograficzne 
skierowane do młodzieży z 
gminy Tarnów Opolski.  

Warsztaty fotografi-
czne, oprócz osobistego roz-
woju uczestników, poznania 
przez nich tajników fotografo-
wania, pogłębien ia wiedzy o 
walorach turystycznych, gos-
podarczych  i historii reg ionu, 
zaowocowały bogatą doku-
mentacją fotograficzną  Krainy 
św. Anny. Zdjęcia i zapiski 
powstałe podczas warsztatów 
opublikowane zostały na 
stronie mojakraina.goktop.pl  
i służą promocji regionu.   

Dodatkową atrakcją 
zajęć było to, że większość 
wyjazdów plenerowych odby-
wała się na rowerach.  Pro-
mowano zdrowy styl życia, 
ekologiczne środki transportu  
i szacunek do środowiska na-
turalnego. Zwieńczeniem pro-
jektu był konkurs na najlepszą 
fotografię zaś jej laureat otrzy-
mał aparat fotograficzny. Wer-
nisaż prac poplenerowych i 
wybrane fotografie (opubliko-
wane na pocztówce) promo-
wały  całe przedsięwzięcie i 
Krainę św. Anny. Kwota 
dofinansowania: 10957.19 zł. 
Projekt został zrealizowany w 
roku 2010, jednak ze względu 
na procedury jego rozliczenie  
nastąpiło w roku 2011. 
             Także w roku 2010 z 
funduszy pochodzących z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 

 
 
 
 
 
 
Wiejskich na lata 2007-2013 
za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania ”Stowarzy-
szenie Kraina Świętej Anny” 
w ramach działania 4.1/413 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013 dla 
małych projektów zrealizował  
Projekt „Razem tu i tam –  
wczoraj i dziś” -  Festyn 
Gminny w Kosorowicach. 

      GOK przy udziale 
mieszkańców zorganizował 
imprezę, promującą integrację 
społeczną i terytorialną z re-
gionem LGD. Organizując ją, 
stworzył warunki realizacji 
celu LSR. Został on osiągnięty 
dzięki zaproszeniu artystów 
zawodowych i amatorskich ze-
społów folklorystycznych z 
obszaru „Krainy Św. Anny” i 
innych obszarów  LGD z 
Opolszczyzny. Występy zes-
połów lokalnych oraz krze-
wien ie folkloru wzmocniło po-
czucie tożsamości regionalnej 
i więzi międzypokolen iowej, 
postawę otwartości i bogactwa 
kultury regionu, rozbudzając 
chęć poznania miejsca w któ-
rym żyją. 

Wydarzenie miało na 
celu pokazanie, iż potencjał 
folkloru  i twórczości  ludowej 
wciąż ma istotne znaczenie dla 
współczesnego życia miesz-
kańców obszarów wiejskich. 
Ważne jest również zaprezen-
towanie  współczesnego wy-
miaru folkloru,  jego wartości 
kulturotwórczych i integra-
cyjnych. Organizacja imprezy  
zapewniła możliwość ciekawe-
go, wspólnego spędzania wol-
nego czasu społeczności lo-
kalnej, a także przyjezdnym. 
Podczas festynu  zaplanowano  
Wojewódzki Przeg ląd Amator- 
skiej Twórczości Artystycznej 
„Wiatraki” - prezentację doro-
bku artystycznego ruchu folk-
lorystycznego oraz  konfron-
tację twórczości własnej zes-
połów  z innymi. Koszt dofi-
nansowania 25000.00 złotych 

Imprezę zrealizowano 
w roku 2010, natomiast 

 
 
 
 
 
 
rozliczen ie uzyskanej dotacji 
nastąpiło w roku 2011. 

Wychodząc naprze-
ciw zainteresowaniu mieszka-
ńców w 2010 roku GOK w 
Tarnowie Op. zaczął przygoto-
wania do poszerzenia oferty. 
Zgłoszony został wniosek na 
projekt utworzenia pracowni 
ceramicznej. Po zakwalifiko-
waniu do programu – jedno-
cześnie z pracami pro jekto-
wymi i wykonawczymi – roz-
poczęliśmy szkolenie pracow-
ników. Dzięki „Doskonaleniu 
zawodowemu zatrudnionych 
w obsłudze ruchu turystycz-
nego Opolszczyzny”, współfi-
nansowanemu przez Unię 
Europejską w ramach EFS 
dwoje instruktorów mogło  
zgłęb ić tajn iki garncarstwa. 
Zajęcia odbywały się w pra-
cowni ceramicznej w Marko-
towie Dużym. Pracownia ta 
wchodzi w skład Centrum 
Edukacyjnego Rękodzieła –  
Baza Usług Dydaktycznych. 

Jednocześnie, dzięki 
środkom finansowym Narodo-
wego Centrum Kultury odbyto 
2 wizyty studyjne w zagłębiu  
ceramicznym jakie stanowi 
Bolesławiec. Tam pracownicy  
Ośrodka mieli możliwość zdo-
bycia praktycznej wiedzy po-
mocnej p rzy tworzeniu i pro-
wadzeniu pracowni oraz orga-
nizowaniu plenerów i wystaw. 
        W roku 2011 roku  Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Tarno-
wie Opolskim z Europejskiego  
Funduszu  Rolnego  na Rzecz 
Rozwoju  Obszarów W iejskich:  
Europa inwestująca w obszary  
wiejskie, zrealizował pro jekt  
pt. „Utworzenie Pracowni  
Ceramicznej w Gminnym  
Ośrodku Kultury w Tarno-
wie Opolskim”.  
Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Osi IV LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Pro- 
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 –  

 
 
 
 
 
 
Minister Rolnictwa i rozwoju  
Wsi. Działanie 413 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju  
w ramach Działania Odnowa i 
Rozwój Wsi. 

Pracownia ceramiki i rze-
miosła artystycznego ma na 
celu promowanie bogatej wie-
lowiekowej sztuki zdobniczej  
regionu. Istotą działania 
pracowni będzie dążenie do 
przybliżenia mieszkańcom ca-
łości bogactwa jakim dyspo-
nuje region oraz pokazan ie im, 
iż może ono mieć zastoso-
wanie obecnie. W pracowni 
można rozwijać się plastycz-
nie, nabywać nowe umiejęt-
ności przydatne zawodowo 
(wyrób upominków, pamią-
tek), integrować się, poznawać 
dziedzictwo regionu i jego 
wielokierunkowość. Realizo-
wane to będzie poprzez łącze-
nie tradycyjnych wzorów i 
technik z współczesnymi fo-
rami użytkowymi. W tym celu  
do pracowni zaproszen i będą 
lokalni artyści z różnych 
dziedzin.  
    Ważnym zadaniem 
pracowni jest wprowadzanie 
działań integracyjnych dla 
dzieci i dorosłych z różnych 
środowisk i o różnych  korze-
niach. Wspólna praca odbywać 
się będzie poprzez zabawę. 
Dodatkową atrakcją będą or-
ganizowane plenery cyklicznie 
uwzględnione w kalendarzu  
imprez. Pracownia prowadzi 
również warsztaty „relaksu 
przy glinie”. Jest to specjalna 
oferta w ramach, której uczest-
nicy relaksując się lepią ręcz-
nie wyroby ze specjaln ie przy-
gotowanej gliny przy nastro-
jowej muzyce.  
 Kwota dofinansowania: 
44641,00 
          Pro jekt został całkowi-
cie zakończony a pracownia 
uruchomiona. Środki finanso-
we wpłyną wkrótce na konto 
GOK. 
 Opis projektów wraz 
z fotografiami na stronie: 
  goktop.cba.pl/projekty.html 
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