
Marzanki, gaiki, palmy  
i malowane jajka 

 
W ostatnią niedzielę 

marca do GOK w Tarnowie 
Opolskim przyjechały z goś-
cinną wizytą twórczynie ludo-
we z okolic Tułowic. Wraz z 
dyrektorką tułowieckiego Oś-
rodka Kultury przeprowadziły 
warsztaty, na których dzieci i 
ich rodzice nauczyli się – rzad- 
ko stosowanej na Opolsz-
czyźnie – techniki zdobienia 
jaj wielkanocnych metodą ba-
tikową. To dość skompliko-
wana, wymagająca etapowej 
pracy technika, polegająca na 
stopniowym pokrywaniu sko-
rupki jajka woskiem i bar-
wienia na kolejne kolory. Za to 

efekt jest oszałamiający! 
Zanim zabrano się do 

pracy, zebrani wysłuchali po-
gadanki na temat obyczajów 
wiosennych zwyczajów w na-
szym i innych regionach Pols-
ki. Można się było dowiedzieć 
co symbolizowała Marzanna,  
po co obnoszono gaik, jakie są 
zwyczaje z palemkami wielka-
nocnymi i dlaczego jajko to 
symbol wielkanocny. 

Później zabrano się 
do pracy. Wiele zabawy było z 
barwieniem jajek w kolejnych 
„kąpielach”. Z powodu ograni-
czonego czasu nie wszystkim 
udało się w pełni wykorzystać 
wszystkie kolory. Ale i tak 
zabawa była wspaniała! 

Ręce pracują  
serce się raduje 

 
Od marca w kolejne so-

boty w świetlicach i domach 
kultury odbywają się warsztaty 
rękodzielnicze „Wielkanocne 
Czary Mary z Siana”. Pod 
okiem pani Małgorzaty Cichoń 

dzieci wraz z opiekunami 
poznają technikę wykonywa-
nia „rzeźb” z siana. Jako, że 
zbliża się Wielkanoc wszyscy 
modelują figurki zajączków. 
Wiele przy tym uciechy, a 
charakterystyczny zapach sia-
na przywodzi na myśl nagrza-
ną słońcem łąkę. 

Pracownicy urzędu  
się szkolą 

 
Bardzo ważny jest stały 

rozwój – choćby poprzez 
szkolenia, dlatego 27 marca 
2011 r. zakończyło się pierw-
sze działanie realizowane w 
ramach projektu „Kompetent-
ny Urzędnik + Sprawny Urząd 
= Zadowolony Obywatel” -  
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w Ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego; skierowanego do 
pracowników Urzędu Gminy 
w Tarnowie Opolskim. Week-
endowy pobyt pracowników 
urzędu w Hotelu Carina w 
Pokrzywnej stanowi inaugu-
rację działań w projekcie. Pod-
czas spotkania uczestnicy zdo-
byli wiedzę oraz umiejętności 
z zakresu komunikacji inter-
personalnej, mowy werbalnej i 
niewerbalnej oraz współpracy 
w grupie. Zajęcia miały cha-
rakter warsztatowy, co w Spo-
sób istotny wpłynęło na atmos-

ferę panującą w grupie; pra-
cownicy urzędu mieli bowiem 
okazję poznać lepiej osoby, z 
którymi pracują na co dzień. 
Jest to wstęp do rocznego 
projektu z działania 5.2.1, któ-
re zdobyliśmy w ramach Kon-
kursu grantowego – powie-
dział Piotr Koziol, zastępca 
wójta. Nasze działania są kom-
pleksowe, czyli z jednej strony 
szkolenia, które dotyczą pracy 
na stanowisku, szkolenia, któ-
re podwyższają kwalifikacje i 
umiejętności związane ze 
zmianami prawa oraz spraw-
nym funkcjonowaniem urzędu, 
a z drugiej strony warsztaty 
interpersonalne z zakresu ko-
munikacji, profesjonalnej ob-
sługi petentów – dodaje Ko-
ziol. Duże wrażenie na uczest-
nikach wywarła również gra 
pt. „Poszukiwacze skarbów”, 
podczas której trzy, rywalizu-
jące ze sobą grupy, miały 
okazję wdrożyć w działaniu 
poznane wcześniej zasady ko-
munikacji oraz współpracy w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zespole. Wrażenia niezapom-
niane. W ramach całego pro-
jektu przewidujemy działania, 
które mają usprawnić pracę 
urzędu – informuje wójt Krzy-
sztof Mutz. Jest ważne, by 
mieszkańcy naszej gminy byli 
jeszcze bardziej zadowoleni z 
obsługi naszych urzędników – 
dodaje Pan Mutz. 

Spotkanie w Pokrzywnej 
okazało się ciekawym wstę-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pem do aktywnych działań 
podejmowanych w projekcie, 
uczestnicy szkolenia już zade-
klarowali udział w kolejnych 
szkoleniach zaproponowanych 
w projekcie.  

  
Już niebawem następne 

szkolenie… i nowe wrażenia.  
 

Julia Szostok 
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