
„Nasze Dziedzictwo” 
Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji: 5 000,00zł. 

Zrealizowano w okresie od 20.03.2014 do  15.12.2014 

Działanie 1–organizacja projektu. 
W ramach pracy społecznej były zaangażowane dwie osoby –koordynator i obsługa 
księgowa  

Działanie 2 – konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii gminy Pruchnik” 
 Opracowanie tekstu konkursu ”Pruchnickie szranki ortograficzne 2014” 
 Rozpropagowanie informacji na terenie Gminy Pruchnik  
 Zakup nagród rzeczowych (książek „Pruchnik-studia z dziejów miasta i okolic), 

statuetek , dyplomów , długopisów  
 Zakup długopisów  (z nadrukiem promującym Gminę Pruchnik) dla uczestników 

konkursu  
 Przyjmowanie zgłoszeń  
 Przeprowadzenie konkursu dla młodzieży i dorosłych w Sali Gimnazjum 

Publicznym w Pruchniku –wszyscy uczestnicy otrzymali długopisy (część 
długopisów została rozdana podczas podsumowania konkursu) 

 Rozstrzygnięcie konkursu 
 Uroczyste podsumowanie konkursu-wręczenie laureatom nagród (książki zostały 

wręczone laureatom, wyróżnionym, prowadzącej konkurs oraz najstarszej 
uczestniczce konkursu) statuetek i dyplomów ( wszyscy uczestnicy  otrzymali 
dyplom za udział, laureaci i wyróżnieni otrzymali dodatkowe dyplomy)  

Działanie 3 – Ocalić od zapomnienia 
 Sporządzenie listy twórców, zaproszenie twórców do udziału w Jarmarku, 

podpisanie umów.  
 Wynagrodzenie dla twórców za: przeprowadzenie warsztatów: fujarkarskich, 

wyplatania ze słomy, wikliniarskich, rzeźbienia w drewnie i korze, za prezentację 
wyrobów oraz sposobu wykonywania naczyń na kole garncarskim, łyżkarstwo 
(prezentacja wyrobów przedmiotów gospodarczych z drewna )   

 Przeprowadzenie  warsztatów muzycznych; prezentacja instrumentów ludowych 
(skrzypce, cytara, lira korbowa, lutnia, lira smyczkowa, fujarki, fujary), omówienie 
budowy, pokaz gry na poszczególnych instrumentach, nauka gry dla 
zainteresowanych    

Działanie 4- warsztaty wokalne 
 Przeprowadzenie rekrutacji  
 zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć 
 Spotkanie organizacyjne z instruktorem -ostateczna rekrutacja  
 Przeprowadzenie zajęć według programu prowadzącego warsztaty 
 Wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty 



 

 konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii gminy Pruchnik” 
 36 uczestników konkursu ortograficznego (25 uczestników w kategorii młodzież 

gimnazjalna i 11 uczestników w kategorii dorośli  
 zakup nagród rzeczowych (8 szt. książek-Pruchnik-studia z dziejów miasta i 

okolic)  
 zakup statuetek (3 szt.) 
 zakup dyplomów (50 szt.) 
 zakup długopisów z nadrukiem promującym gminę Pruchnik (60 szt.) 
 wyłonienie 2 laureatów w kat. młodzież gimnazjalna i dorośli (2 mistrzów 

ortografii gminy Pruchnik)  
 przyznanie 4 wyróżnień  

 
 Ocalić od zapomnienia 
 przeprowadzenie 6 warsztatów rzemiosła podczas imprezy „Jarmark Sztuki 

Ludowej Pruchnickie Sochaczki” ( fujarkarskich, prezentacja wyplatania ze 
słomy, rzeźbiarstwa, prezentacja wyrobów oraz sposobu wykonywania naczyń 
na kole garncarskim, wikliniarstwa, łyżkarstwa ) 

 przeprowadzenie  warsztatów muzycznych podczas imprezy „Jarmark Sztuki 
Ludowej Pruchnickie Sochaczki”  

 
 warsztaty wokalne 
 6 spotkań z warsztatów wokalnych dla młodzieży i dorosłych doskonalących 

technikę śpiewu w różnych stylach 
 10 uczestników warsztatów wokalnych  

 


