
ORGANIZACJA WYSTAW, PRZEGLĄDÓW I KONKURSÓW O TEMATYCE 
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Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji:  8 000,00zł 
Zrealizowano w okresie od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r. 

 

 

 
Od kwietnia do czerwca 2010 r. ,odbywały się warsztaty fotograficzne,  w których 
uczestniczyła młodzież i dorośli z terenu gminy Pruchnik.  
 Spotkania prowadzone były  przez doświadczonego  instruktora fotografa  
 i odbywały się według ustalonego programu. 
W ramach warsztatów przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu fotografii w ilości 30 
godzin, z których skorzystało 14 osób. Uczestnicy, dzięki przekazanej im fachowej wiedzy, 
poznali zagadnienia z podstaw fotografii, technik robienia zdjęć,  jak wykorzystać możliwości 
aparatu, zarówno wewnątrz pomieszczenia, jak  również  na zewnątrz. 
Zajęcia w plenerze były również okazją do wspólnego poszukiwania ciekawych miejsc, 
dostrzegania i podziwiania urokliwych zakątków, dziedzictwa kulturowego Ziemi Pruchnickiej. 
 W celu kompleksowej realizacji tego zadania zostały zakupione gabloty wystawowe,   
wolnostojące a wybrane zdjęcia zostały wywołane. 
Na bazie materiału fotograficznego zebranego podczas warsztatów zorganizowaliśmy 
wystawę, która odbyła się 26 czerwca w Galerii pod Gontem. Podczas wernisażu 
wręczono nagrody laureatom konkursu, dla uczestników przewidziany był poczęstunek. 
Dodatkowo wybrane zdjęcia z warsztatów zostały wykorzystane do projektu folderu 
promującego Gminę Pruchnik.   
 
 W sierpniu podczas imprezy plenerowej „Pruchnickie Sochaczki” przeprowadzono 
warsztaty edukacyjne czerpania papieru. Zainteresowanie pokazami było bardzo duże. 
Można było zobaczyć jak powstaje papier czerpany, odbijanie pieczęci lakowej, 
przybliżano historię papiernictwa.  Dzięki zakupionemu urządzeniu matrycy, można też 
było spróbować swoich sił w tłoczeniu monety okolicznościowej. Podczas imprezy 
odbyło się spotkanie autorskie z twórcą tradycyjnego rzemiosła (zabawkarstwo ludowe). 
Widzowie mogli podziwiać rękodzieła zabawkarza i zobaczyć jak tworzy się zabawki. 
 
W listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie z Poezją pani Emilii Różańskiej.  
W grudniu w  Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyły się 
warsztaty edukacyjno-teatralne,  przeprowadzone przez aktora Teatru im. W. 
Siemaszkowej z Rzeszowa, Roberta Chodura. Uczestnicy warsztatów uruchamiali 
wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych 
znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, 
improwizacje. W pracy nad głosem zajmowali się przede wszystkim technikami emisji. 
Próbowali odszukać naturalną siłę głosu.  
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej zakupiło oświetlenie do „Galerii pod 
Gontem”. 
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie fotografią Stowarzyszenie ogłosiło w grudniu br.  
konkurs ph. „W zimowej szacie”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno i 
walory Gminy Pruchnik w okresie zimowym. Dla laureatów zakupiono nagrody. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty pod koniec lutego w 2011 r. 


