
Zmieniamy 
stereotypowy wizerunek 

„baby ze wsi” 
 

W naszej gminie nie 
brak jest kobiet, którym nie 
wystarcza do szczęścia bycie 
żoną, matką, babcią czy też 
przygotowywanie się do tej 
roli. Większość pan – bez 
względu na to czy mieszkają w 
dużych miastach, czy malut-
kich wsiach i czy aktualnie 
pełnią obowiązki zawodowe – 
ma swoje zawody i zaintere-
sowania. Wiele z nich, poza 
spełnieniem zawodowym i ro-
dzinnym, poszukuje dla siebie 
nowych form aktywności i roz-
woju osobistego. Niestety, oto-
czenie nie zawsze je wspiera w 
ich dążeniach. Często one same 
niepewne własnych możliwoś-
ci przyjmują postawę „chcia-
łabym, ale się boję”. By je 
ośmielić i pomóc im uczynić 
pierwsze kroki na drodze świa-
domego rozwoju, zaktywizo-
wać i wyzwolić drzemiące w 

nich twórcze moce i pasje 
Gminny Ośrodek Kultury wraz 
z partnerami uruchomił pro-
gram „Kobieta Aktywna i 
Twórcza”. Projekt ten ma na 
celu skupienie i wykorzystanie 
kapitału twórczego mieszkanek 
gminy Tarnów Opolski. Skie-
rowany jest do dorosłych pań w 
każdym wieku. By stworzyć 
warunki jak najłatwiejszego 
dostępu do działań projekto-
wych, realizacja zadań prowa-
dzona będzie w pobliżu miejs-
ca zamieszkania uczestniczek – 
w 7 sołectwach. Panie będą 
mogły zadzierzgnąć dobrosą-
siedzkie przyjaźnie, zintegro-
wać się i wzajemnie wspierać 
podczas cykli warsztatów edu-
kacyjno – artystycznych. W 
czasie każdego cyklu uczest-
niczki nabędą wiele nowych i 
pożytecznych wiadomości i 
umiejętności w różnych dzie-
dzinach rękodzielnictwa, kreo-
wania własnego wizerunku, 
kształtowania przyjaznego i 
estetycznego otoczenia. Do-

 
 
 
 
 
 
 
wiedzą się jak pielęgnować 
zdrowie i podkreślać urodę, 
dbać nie tylko o wygląd, ale i o 
sprawność w każdym wieku.  

Jesień i zima to czas, 
gdy paniom mieszkającym na 
wsi jest nieco łatwiej zadbać o 
własne potrzeby. Zamiast na-
rzekać na nudę długich, nie-
rzadko słotnych wieczorów i 
oglądać tasiemcowe serialowe 
perypetie wymyślonych posta-

 
 
 
 
 
 
 
ci, można zainwestować w się-
bie. Poszukać takiej dziedziny, 
która okaże się interesująca, 
zainspiruje i wyzwoli krea-
tywność. O szczegółach pro-
jektu „Kobieta Aktywna i 
Twórcza można poczytać na 
stronach GOK-u, Urzędu Gmi-
ny, portalach społecznościo-
wych, a także zasięgnąć infor-
macji w placówkach kultury. 
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dla małych projektów 

PODZIĘKOWANIA 
 

Pan Andrzej Musiałowski, właściciel warsztatu 
stolarskiego w Tarnowie Opolskim niejednokrotnie służył 
pomocą Gminnemu Ośrodkowi Kultury i jego podopiecznym. 
Za tę bezinteresowną pomoc, życzliwość i serdeczność 
składamy Panu jak najszczersze podziękowania. 

Życzymy zdrowia i wszystkiego dobrego! 
Dyrekcja, pracownicy i podopieczni  

GOK w Tarnowie Opolskim 

Ę

Z  Latarnikami do 
cyfrowych portów 

 

W Gminnym Ośrodku 
Kultury uruchomiony został 
program Latarnicy Polski 
Cyfrowej. Co to za program i 
skąd się wziął? Oto jego 
najkrótsza historia. 

Jak nasi czytelnicy 
doskonale wiedzą w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia kom-
putery „ruszyły w Polskę”. 
Praktycznie nawet najmniejsze 
miejscowości mają dziś dostęp 
do Internetu. Szkoły, bibliote-
ki, domy kultury, że nie wspo-
mnimy już o urzędach i przed-
siębiorstwach wykorzystują 
nowe media w codziennej pra-
cy. Coraz więcej gospodarstw 
domowych posiada w swoim 
wyposażeniu komputer stacjo-
narny lub przenośny, a rozwój 
łączności bezprzewodowej 
sprzyja ich wykorzystaniu. 
Dzieci i młodzież nie wyo-
brażają sobie, że można żyć, 
uczyć się bawić bez dostępu do 
komputera. A jednak… Jak 
dowiodły badania wśród około 
trzynastomilionowej populacji 
osób w wieku 45+ aż 
10.000.000 osób jest wśród 
„wykluczonych cyfrowo”! To 
więcej niż ¼ Polaków. Jeśli 
odliczymy niemowlęta, osoby 
najstarsze i chore, okaże się, że 

co trzeci obywatel naszego 
kraju nie potrafi się posługiwać 
tym przydatnym i coraz bar-
dziej potrzebnym narzędziem. 
Po opublikowaniu i przea-
nalizowaniu wyników wspom-
nianych badań, z inicjatywy 
Stowarzyszenia Miasta w In-
ternecie, pod patronatem i 
przy finansowym zaangażo-
waniu Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji, stwo-
rzony został program Polska 
Cyfrowa Równych Szans. 
Program ten realizowany w 
ramach Narodowej Strategii 
Spójności - Innowacyjna Go-
spodarka współfinansuje U-
nia Europejska z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Kim jednak są wspo-
mniani Latarnicy? Do wdro-
żenia programu Polski Cyfro-
wej, wyrównania szans w dos-
tępie do nowych technologii 
osób z grupy wykluczonych  
potrzebni są ludzie nie tylko 
sami potrafiący bezproblemo-
wo poruszać się w cyfrowym 
świecie, lecz i tacy, którzy będą 
mogli przekazać tę wiedzę in-
nym. Osoby w sile wieku, które 
nie opanowały umiejętności z 
jakimi bez problemów i opo-
rów swobodnie radzą sobie 
nawet małe dzieci, to grupa 
wymagająca specyficznych, 

 
 
 
 
 
 
 
dostosowanych form i metod 
pracy. Animatorzy zajęć, któ-
rzy będą ich wprowadzać krok 
po kroku w cyfrowy świat – to 
właśnie owi Latarnicy. Tak jak 
obsługujący morskie latarnie 
oświetlali żeglarzom bezpiecz-
ną drogę do portów, tak oni 
wskazują kierunki i korzyści 
płynące z opanowania techniki 
obsługi urządzeń cyfrowych i 
poruszania się w Sieci. Poko-
lenie 50+, do którego przede 
wszystkim kierowany jest pro-
gram, to często ludzie o dużej 
wiedzy i umiejętnościach fa-
chowych, dużym doświadcze-
niu życiowym i zawodowym, 
dla których brak „komputero-
wych umiejętności” i trudność 
w opanowaniu sprawnego po-
sługiwania się nowymi techno-
logiami często jest powodem 
frustracji. Nie należy jednak się 
bać. Choć trenerzy, to w prze-
ważającej większości młodzi 
ludzie, są dobrze przygotowani 
do prowadzenia zajęć z grupa-
mi o specyficznych potrzebach. 
Są wyrozumiali i cierpliwi. 
Wiedzą, że to oni służą swoim 

 
 
 
 
 
 
 
uczniom – Starszakom, jak ich 
żartobliwie nazywają. Możemy 
być pewni, że nie wyśmieją, nie 
będą poganiać ani się dziwić. 
Mogą uczyć podstaw, mogą 
także szkolić w opanowaniu 
konkretnych umiejętności 
potrzebnych dla podniesienia 
zawodowych kompetencji lub 
realizowania pasji (np. obsłu-
ga programów graficznych, 
obróbka zdjęć itp.). Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu, 
w 2,5 godzinnych blokach 
przez 4 tygodnie. Grupa 
może liczyć od pięciu do dwu-
nastu osób. Pierwsza grupa w 
tarnowskim GOK-u już koń-
czy zajęcia. Następna roz-
pocznie pracę 29 listopada. 
Proces naboru trwa. Zajęcia 
dla kolejnych grup planowa-
ne są po zgłoszeniu się odpo-
wiedniej liczby kandydatów. 
Chętni mogą zgłaszać się do 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tarnowie Opolskim.  

Zapraszamy panie i 
panów 45+ na zajęcia!  
Zaprzyjaźnić się z kompute-
rem zawsze warto! 


