
5Gmina Tarnow Opolski4  12

NASZE PROJEKTY -  NASZE PROJEKTY - NASZE PROJEKTY

ozpoczął się  I etap  pro-
jektu w ramach FRSE 

Narodowej Agencji Progra-
mu „Młodzież w działaniu” 
w ramach Akcji 1.2 Inicja-
tywy Młodzieżowe. (Opis pro-
jektu w gazecie gminnej 
„Gmina Tarnów Opolski nr 
3/12 s.5). Zainteresowanym 
przypominamy, iż zgłoszeń  
można dokonywać na każdym 
etapie. W ty celu należy po-
brać  formularz zgłoszeniowy i 
deklarację uczestnictwa ze 
strony: www.re-animacja.cba.pl 
lub zgłosić się osobiście do 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Działania przewidziane w I 
etapie polegają na: zbieraniu 
informacji, dokumentowaniu 
i digitalizacji przejawów 
sztuki ludowej okolicy i re-
gionu. Zapraszamy na: 
- wyjazd do Muzeum Wsi 
Opolskiej; 

- wycieczkę do izb muzeal-
nych na terenie gminy i miejs-
cowości ościennych; 
- wykłady wzbogacające wie-
dzę o folklorze regionu i jego 
zabytkach; 
- tropienie produktów kultury 
regionalnej;  
- fotografowanie i opisywanie. 

W II etapie  proponu-
jemy warsztaty praktyczne: 
- graficzne – produkcje papie-
ru czerpanego i drukowanie na 
papierze (zaproszenia, wizy-
tówki, pocztówki itp.); druko-
wanie na tkaninie (elementy 
garderoby, galanteria, tkaniny 
i wyroby ozdobne); 
- ceramiczne -  formowanie 
glinianych ozdób (korale, 
bransoletki, broszki itp.), które 
następnie będą malowane i/lub 
szkliwione; 
- malarskie – malowanie wy-
konanych wcześniej wyrobów 

ceramicznych; malowanie na 
tkaninie; 
- filcowania na sucho  (w tym 
wieloigłowego) elementów ro-
ślinnych i kwiatów, których 
motywy są obecne w lokalnej 
sztuce ludowej; 
- projektowania ubioru – (z 
wykorzystaniem produktów 
wykonanych podczas innych 
warsztatów) projektowanie ko-
lekcji  „Moda ze Śląska”; 
twórcze wykorzystanie trady-
cyjnych wzorów, motywów i 
tkanin do stworzenia  kolekcji  
strojów wpisujących się w 
aktualne tendencje krajowej i 
światowej mody.  
Odbędą się także warsztaty 
szkoleniowe: 
- marketingowe – wyposażenie 
uczestników w wiedzę o 
istniejących możliwościach  
sprzedaży i kanałach  dystry-
bucji własnych wyrobów arty-

stycznych i rękodzielniczych.  
Etap  III to warszta-

ty wystawiennicze. Po zapoz-
naniu uczestników z zasadami  
przygotowania wystaw dzieł 
sztuki,  różnorodnych wyro-
bów, przedmiotów artystycz-
nych itp. zostaną  przeprowa-
dzone działania praktyczne 
podczas których zaplanowana, 
przedyskutowana, przygoto-
wana i przeprowadzona zos-
tanie akcja promocyjna rezul-
tatów całego projektu. Efek-
tem będzie wystawa oraz 
happening w Tarnowie Opol-
skim i Opolu. 
ZAINSPIRUJ SIĘ PIĘKNEM 
SZTUKI LUDOWEJ OPOL-
SZCZYZNY. WEŹ UDZIAŁ 
W BEZPŁATNYCH WARSZ-
TATACH! ZAPRASZAMY! 

 
Więcej informacji na: 

re-animacja.cba.pl 
 

R 

Poznaj i podaj dalej

a początku sierpnia 
Gminny Ośrodek  Kultu-

ry złożył aplikację z projektem 
akcji społecznej POZNAJ I 
PODAJ DALEJ. Projekt 
znalazł się wśród 33 wniosków 
(na 200), którym przyznano 
dofinansowanie ze środków 
Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu 
„Promocja języka polskie-
go”, który towarzyszy kam-
panii społeczno – edukacyj-
nej „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”. Warto dodać, że 
patronat nad kampanią objął  
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorow-
ski. We wrześniu Gminny 

Ośrodek  Kultury wraz z part-
nerami: Publicznym Gimnaz-
jum, Publiczną Szkołą Podsta-
wową i Publicznym Przed-
szkolem z Oddziałami Integra-
cyjnymi przystąpił do realiza-
cji projektu.  W działaniach 
partnerów wspierać będą: Hala 
Sportowa, OSP, bibliotekarze, 
naukowcy, dziennikarze i inne 
osoby zapraszane do pomocy.  

Podczas trwania pro-
jektu uczestnicy będą wyko-
nywać wiele interesujących  
zadań, które wzbogacą ich 
wiedze o języku polskim i 
pozwolą wykazać się pomys-
łowością.  Poznają ciekawe 
gry i zabawy językowe i na-

uczą ich swoich kolegów. 
Będą uczestniczyć w wycie-
czkach, spotkaniach z dzienni-
karzem, pracownikami nauko-
wymi, opiekunami zbiorów 
księgarskich i muzealnych. 
Wezmą udział w konkursach. 
Stworzą własną wkładkę do 
lokalnej gazety. 

Zakończeniem akcji 
będzie ŚWIĘTO JĘZYKA 
POLSKIEGO,  podczas któ-
rego zorganizujemy radosny 
happening, stworzymy instala-
cję „Pajęczyna Słów”, rozegra-
my finał Konkursu Gier 
Językowych, posłuchamy „ oj-
czystego rapu”, obejrzymy 
czego dokonaliśmy wszyscy 

razem na wystawie rezultatów. 
Na koniec  przeprowadzone 
będzie I GMINNE DYK-
TANDO, do którego zaprosi-
my przedstawicieli władz, 
przedsiębiorców, rodziców 
uczniów i wszystkich chętnych 
do stawienia czoła rodzimej 
ortografii. Zwycięzcy konkur-
sów otrzymają  cenne nagrody 
a dla Najlepszego Znawcy 
Ortografii w Gminie Tarnów 
Opolski ufundowany został 
puchar i nagroda rzeczowa 

Przebieg całej akcji 
na bieżąco będzie dokumen-
towany w Internecie.  
Więcej informacji na stronie: 

www.goktop.cba.pl 
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Na długie jesienne wieczory GOK proponuje zajęcia dla dużych i małych: Akademia Malucha, taniec (nowoczesny, współczesny, 
towarzyski), mażoretki, aerobik, malarstwo sztalugowe, ceramika, robotyka, teatr, działania w ramach trwających projektów. 

Zaplanuj z nami tydzień. Zapraszamy! 

Re-Animacja Rzemiosła


