
Akcja Re –Animacja 
 

Po Świętach Wielka-
nocnych w Gminnym Ośrodku 
Kultury rozpoczęły się gorącz-
kowe przygotowania do pod-
sumowania projektu „Re – 
Animacja Rzemiosła”, który 
realizowany był od września 
ubiegłego roku. Kolejne etapy 
działań projektowych były na 
łamach naszego pisma 
relacjonowane systematycznie 
(dodajmy, że projekt ma w 
Internecie swoją stronę, zawie-
rającą opisy i galerie www.re-
animacja.cba.pl). Dlatego też w 
największym skrócie przypo-
minamy: Pierwszy etap polegał 
na zbieraniu i dokumentowaniu 
danych na temat zabytków 
kultury materialnej Opolszczy-
zny – szczególnie gminy Tar-
nów Opolski. Wyposażeni w 
wiedzę o folklorze uczestnicy 
przystąpili do drugiego etapu. 
Na warsztatach z grafiki, 
malarstwa oraz biżuterii cera-
micznej i filcowej powstały 
unikatowe wyroby. Wzornic-
two regionalne zostało tu 
twórczo przekształcone i uno-
wocześnione. Folklorystyczne 
inspiracje wykorzystano też 
podczas zajęć z mody. Po-
wstała oryginalna kolekcja 
projektów strojów współczes-
nych, z których pięć wybrano 
do realizacji. Twórcze spot-
kania odbywały się we wszy-
stkich miejscowościach gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trochę inaczej, niż 

zakładano, pierwsza prezenta-
cja  efektów prac projektowych 
odbyła się przed imprezą  
kończącą projekt. Podczas 
„Ulic Kultury” w Opolu  tarno-
wskie stoisko cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Gdyby wyroby przeznaczone 

były do sprzedaży, rozeszłyby 
się jak przysłowiowe świeże 
bułeczki. Niestety  ;-)   poten-
cjalni klienci po zapoznaniu się 
z niezwykłym „cennikiem”, z 
pewną dozą zarówno zawodu 
jak i rozbawienia, (np.  kol-
czyki - 4 zielone jajka; koszul-
ka – 1 kura znosząca złote 
jajka) musieli zadowolić się 
podziwianiem.  

W niedzielę 21 kwiet-
nia pogoda była jak na zamów-
wienie. Kapryśna i deszczowa 
wiosna na chwilę pokazała 
swoje łagodne oblicze. Na 
placu przy OSP już od rana 
trwały gorączkowe prace. 
Druhowie z OSP rozstawiali 
namiot, montowali podest dla 
modelek, przygotowywali mie-
jsca na warsztaty i dla publi-
czności. Młodzież z grupy ini-
cjatywnej i instruktorzy GOKu 
oraz inni partnerzy na długo 
przed rozpoczęciem „rodzinne-
go spotkania ze sztuką” (jak 
pisano w ulotce) byli już na 
miejscu.  W namiocie powstał 
„babciny pokoik”, obok wy-
eksponowano wyroby cerami-
czne, kompozycje na czerpa-
nym papierze,  biżuterię, ozdo-
by, torby i torebki, chustki i 
kolekcję malowanych koszu-
lek.  Na wystawionych obok 
fotogramach  znalazły się mi-
gawki  z różnych projektowych 
działań.  

Impreza rozpoczęła 
się nietypowo. Na wybiegu,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przed oczami zebranych  poja-
wiła się… mumia!  Czerwone 
duże litery biegnące przez tors 
postaci nie pozostawiały wąt-
pliwości, że symbolizuje ona 
ginące  rzemiosło.  „Rzemio-
sło” wkrótce upadło, rozległ się 
dźwięk wybieranego numeru 
telefonicznego, a po chwili  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sygnał karetki reanimacyjnej. 
Na scenę wbiegła ekipa 
„ratowników”. Po krótkiej 
„akcji reanimacyjnej” „Rze-
miosło” przywrócono do życia 
i zabrano na noszach do 
dalszego „leczenia”.  Dopiero 
wówczas, gdy wybrzmiał po-
nowny sygnał odjeżdżającej 
karetki, widzowie zostali powi-
tani na imprezie „Akcja Re – 
Animacja”. Po krótkim przed-
stawieniu programu i scharak-
teryzowaniu idei przedsię-
wzięcia przyszedł czas na 
najbardziej oczekiwany mo-
ment – pokaz mody. „Modę ze 
Śląska” zaprezentowali młodzi 
uczestnicy warsztatów, którzy 
przedzierzgnęli się w modeli i 
modelki.  W trakcie pokazu na 
ekranie wyświetlano prezenta-
cję obrazującą inspiracje – tak 
folklorem jak i  współczesnymi 
tendencjami estetycznymi w 

modzie światowej. Niezwykłe 
nazwy, trafnie dobrana muzyka 
i bezpretensjonalność młodych 
modeli (mimo sporej dozy 
tremy towarzyszącej wyjściu 
na wybieg) – obok naprawdę 
ciekawych propozycji (tak 
wzornictwa jak i kolorystyki) -  
spotkały się z uznaniem i 
gorącym aplauzem zachwyco-
nej publiczności. 

Na towarzyszących 
imprezie warsztatach starsi i 
młodsi mogli zabawić się w 
projektantów, spróbować   two-
rzyć prace graficzne na pa-
pierze i tkaninie, wykonać 
drobne ozdoby z filcu lub 
pozować do fotografii.  

Ci, którzy zdecydo-
wali się spędzić wiosenne 
popołudnie  na spotkaniu ze 
„zreanimowanym” rzemiosłem 
wrócili do domów zadowoleni. 
Organizatorzy cieszyli się, że 
impreza była udana, zaś pre-
zentujący stroje ze zdziwie-
niem stwierdzali, że bycie 
modelką lub modelem wcale 
nie jest proste. 

Działania projektowe 
zostały zakończone. Obecnie 
trwa podsumowanie i druk 
certyfikatów.  

Grupa inicjatywna i 
Gminny Ośrodek Kultury dzię-
kują wszystkim uczestnikom 
zajęć, prowadzącym warsztaty 
i  osobom  współpracującym 
przy realizacji wszystkich prze-
dsięwzięć. 
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Projekt „Re-animacja rzemiosła” otrzymał wsparcie finansowe
z Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”


