
Re – Animacja na finiszu 
 

Dobiegają końca pra-
ce w ramach projektu „Re- 
Animacja rzemiosła”. Jeszcze 
w lutym zakończyły się – bar-
dzo rozbudowane i wymagają-
ce od uczestników sporej wie-
dzy i dużych umiejętności – 
warsztaty mody. W ich efekcie 
powstała kolekcja projektów 
„Strojów ze Śląska”. Pięć z 
nich skierowano do realizacji. 
W rolę modeli wcieliły się 
osoby zaangażowane w pro-
jekt. Podczas pokazu zaprezen-
towane także będą wyroby z 
pozostałych warsztatów. Ma-
rzec poświęcony został na war-
sztaty szkoleniowe. Najpierw 
uczestnicy zdobyli wiedzę o 
zasadach organizowania happe-

ningów i ekspozycji - przede 
wszystkim wyrobów rzemieś-
lniczych i dzieł sztuki. Następ-
nie opracowano scenariusz im-
prezy na zakończenie projektu, 
która w naszej gminie odbę-
dzie się w niedzielę 21 
kwietnia br. Wcześniej, bo 14 
kwietnia, najciekawsze wyt-
wory wyobraźni i rąk mło-
dzieży uczestniczącej w 
projekcie  zostaną zaprezento-
wane w Opolu, podczas „Ulic 

Kultury”.  
W ramach szkoleń 

projektowych uczestników wy-
posażono także w wiedzę na 
temat promowania i sprzedaży 
(przede wszystkim bezpośred-
niej i internetowej) własnych 
wyrobów artystycznych i rze-
mieślniczych.  

Ponad półroczny pro-
jekt, zgodnie z hasłem pro-
gramowym – „Młodzież w 
działaniu” nie tylko pogłębił 
wiedzę młodych ludzi o 
wielokulturowym dziedzictwie  
„małej ojczyzny”, lecz także 
wyposażył ich w wiele kon-
kretnych umiejętności. W trak-
cie różnorodnych warsztatów 
mieli oni możliwość znale-
zienia własnego pola działania 
i rozwoju osobistego. Przy tym, 
ich  poczynania nawiązywały 
do – kiedyś powszechnych, a 
dziś zanikających - dziedzin 
twórczej aktywności, wykorzy-
stywały i koncepcyjnie prze-
twarzały wzory i motywy od 
wieków obecne w folklorze 
naszej ziemi.  
 
Projekt uzyskał wsparcie fi-
nansowe Komisji Europej-
skiej w ramach programu 
„Młodzież w działaniu” 

Elektronika, 
programowanie, kształcenie 

artystyczne… 
 
 
 
 
 
 Paint-Bot – projekt 
realizowany w ramach progra-
mu Akademia Orange trwa już 
dwa miesiące. Jego uczestnicy 
podzieleni zostali na grupy 
wiekowe: I – dzieci w wieku 7-
11 lat, II – młodzież – 12-18 lat. 
Przypomnijmy, że grupa młod-
sza ma skonstruować 10 ma-
łych robotów, zaś grupa starsza 
zbudować i zaprogramować 
wspólne dzieło – dużego robota 
malującego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Początkowe zajęcia 
warsztatowe dla obu grup 
miały wspólną tematykę. Róż-
ny jedynie był poziom wiedzy, 
jaki musieli przyswoić uczest-
nicy. Przed prowadzącymi za-
jęcia stoją niemałe wyzwania – 
dopasowanie odpowiedniego 
poziomu dla całej grupy. Trze-
ba zaznaczyć, że najlepiej 
spisują się te osoby, które 
uczestniczyły w zajęciach z 
robotyki organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w ubiegłym roku, te dwa 
miesiące zajęć to dla nich 
powtórka materiału. Kolejne 
etapy szkoleniowe i zadania 
warsztatowe dla poszczegól-
nych grup – w miarę upływa-
jącego czasu – będą się tema-
tycznie oddalać od siebie. 
Starsza grupa zaczyna technikę 
mikroprocesorową, młodsza 
projektowanie układu elektro-
nicznego. Sporym utrudnie-
niem (nieprzewidzianym przez 
organizatorów i trenerów) jest 
liczebność młodszej grupy. 
Przy braku zintegrowania na 
początkowych zajęciach stwa-

rzało to problemy dyscypli-
narne i hamowało tok szkole-
nia. Pomocą w zmianie tego 
stanu rzeczy są zajęcia z 
zakresu sztuk wizualnych. 
Szczególnie w grupie młodszej 
mają one duże znaczenie 
wychowawcze. Wychowanie 
przez sztukę posiada walory 
integracyjne. Lecz nie tylko o 
złagodzenie skrajnego indywi-
dualizmu i zintegrowanie gru-
py tu chodzi. Zajęcia te mają 
wyzwolić samoekspresję, po-
budzić kreatywność, przygo-
tować do używania malujących 
robotów. W programie szko-
lenia plastycznego zrealizowa-
no takie tematy jak: podstawy 
kompozycji, wiadomości na 
temat perspektywy, tworzenie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autorskich i grupowych wizji 
plastycznych robotów. 
 Zgodnie z programem 
(i potrzebą) zapoznano mło-
dych adeptów elektroniki z 
obsługą podstawowych funkcji 
multimetru, robiono także po-
miary. Wykonywano proste 
układy z użyciem płytek sty-
kowych – co szczególnie naj-
młodszym sprawiało frajdę 
(zapalenie diody czy poru-
szenie silniczka i już każdy z 
nich czuł się jakby wprawił w 
ruch Wszechświat). Wyzwa-
niem okazała się konieczność 
opanowania podstaw rysunku 
technicznego. Uczestnicy war-
sztatów zapoznali się z pro-
gramem CAD – Solid Edge i 
uczyli się projektować części 
mechaniczne robotów. Dwóch 
uczestników zajęć wykazało 
się kreatywnością i dużymi 
umiejętnościami konstrukcyj-
nymi wykonując w domu 
swoje własne projekty 3D. 
Zasłużyli tym samym nie tylko 
na pochwałę ale również 
nagrody ufundowane przez 
prowadzących. Kolejne omó- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wione tematy to: budowa i 
sposoby działania silników 
zasilanych prądem stałym; bez-
pieczne sposoby eksploatacji i 
właściwego doboru akumula-
torów litowo-polimerowych; 
możliwości wykorzystania i 
działanie mikroprocesorów. 
 Przeprowadzane zaję-
cia są rejestrowane kamerą – na 
potrzeby dokumentowania ich 
przebiegu i w celu opracowania 
podręcznika. Okazało się jed-
nak, że część instruktażowa, 
jaką we wspomnianym wideo 
podręczniku należy zawrzeć, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powinna być nagrywana od-
dzielnie, poza zajęciami. Po-
trzeby uczestników w trakcie 
warsztatów połączone z konie-
cznością dbałości o czytelność 
i prostotę pokazu wymagają 
staranności i dyscypliny – a 
tego prowadzone na żywo 
zajęcia nie gwarantują. Dlatego 
też podręcznik montowany jest 
poprzez łączenie instruktażu z 
nagraniami autentycznego ma-
teriału zarejestrowanego w 
czasie warsztatów.  
Inf. Adrian Dobosz, Grzegorz 
Kolbuch 
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