
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji: 12 000,00zł 
Zrealizowano w okresie od 28.03.2011 do 15.12.2011 

Warsztaty wokalne w z zakresie emisji głosu były prowadzone przez doświadczonego 
muzykologa, pedagoga  - trenera głosu. Zrealizowano 40 godz. warsztatów z których 
skorzystało 25 osób z gminy Pruchnik (z zespołu Equale i chóru). Zajęcia były 
prowadzone w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.  

 
Konkursy zostały ogłoszone  w marcu (w lokalnej prasie, na lokalnych stronach 
internetowych, w szkołach)zainteresowani mieli złożyć prace do końca maja, 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 18 czerwca 2011 roku  podczas 
obchodów Dni Pruchnika.  
Zdjęcia laureatów konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez gminę” można było 
oglądać w „Galerii pod Gontem’ do 31 października.  
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy, laureaci zostali nagrodzeni 
książkami, a laureaci konkursu fotograficznego otrzymali wyróżnienia finansowe zaś 
osoby które zostały dodatkowo wyróżnione otrzymały książki.   

Członkowie Stowarzyszenia ustanowili symbol statuetki Zasłużony dla Ziemi 
Pruchnickiej  -  „Słonecznik”. Zlecono wykonanie projektu statuetek (10 szt.), które 
zostały wręczone zasłużonym dla Ziemi Pruchnickiej, podczas uroczystej sesji Rady 
Miasta   -18 czerwca 2011r.  

21 sierpnia podczas imprezy „Jarmarku Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki” zostały 
zrealizowane pokazy twórców z dziedzin objętych programem „Ginące zawody: 
-pokaz drukarski, 
-warsztaty rzemiosła tradycyjnego (wikliniarstwo) prezentacja wyplatania wybranych 
form wiklinowych,  
-warsztaty rzemiosła  tradycyjnego (gonciarstwo) wykonywanie gontów metodą 
tradycyjną,  
-warsztatów rzemiosła tradycyjnego (zabawkarstwa) prezentacja wyrobów z drewna,  
- warsztaty rzemiosła  tradycyjnego (kowalstwa) , 
- warsztaty rzemiosła  tradycyjnego (garncarstwa) prezentacja wyrobów oraz sposobu 
wykonywania naczyń na kole garncarskim, 
W ramach projektu została również opracowana i wykonana oprawa artystyczno-
edukacyjna.   

31. 05. 2011 z okazji Dnia Działacza Kultury w „Galerii pod Gontem” zostały wręczone 
przez Burmistrza Pruchnika wyróżnienia finansowe przyznane  członkom zespołu 
Equale działającego w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. 



 

- 44 godzin zajęć wokalnych w zakresie emisji głosu ( w tym 90 min. indywidualnych 
zajęć dla każdego z uczestników, oraz grupowe zajęcia -4 godziny do dyspozycji dla 
chóru i 2,5 godz. dla zespołu Equale) 
- 25 osób skorzystało  z warsztatów wokalnych  
- zrealizowano 4 konkursy 
- zorganizowano wystawę zdjęć laureatów konkursu fotograficznego  
- zakupiono 10 szt. statuetek 
- przeprowadzono 6 warsztatów rzemiosła tradycyjnego 
- ok. 1 000 osób skorzystało z pokazów rzemiosła tradycyjnego podczas Jarmarku 
Sztuki Ludowej  
- 11 osobom  z zespołu Equale przyznano wyróżnienia finansowe  
- zakupiono 220 szt. dyplomów, które zostały wręczone za udział w konkursach  
- 59 osób (laureaci i wyróżnieni w konkursach) otrzymało nagrody rzeczowe (książki) 
- 3 osoby otrzymały wyróżnienia finansowe w konkursie fotograficznym   


