
„Spotkanie ze sztuką” 
 

Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 
Całkowita wartość zadania: 12 000,00 

Zrealizowano w okresie od 23.03.2012 do 15.12.2012  

Działanie 1–organizacja projektu. 
W ramach pracy społecznej były zaangażowane trzy osoby. 

Działanie 2 –warsztaty wokalne dla członków i nowo wstępujących do zespołu 
Equale, warsztaty odbywały się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. 
Warsztaty  prowadził  instruktor ds..muzyki, pedagog z długim doświadczeniem. 
Uczestnicy spotykali się trzy razy w tygodniu po 3 godziny  

Działanie 3 –kurs tańca towarzyskiego. Działanie było adresowane do dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Pruchnik. W ramach tego działania został zatrudniony 
instruktor tańca. Kurs był podzielony na dwa etapy:  I i II  stopnia. Zajęcia grupowe 
odbywały się w sali udostępnionej przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Udział w 
zajęciach był bezpłatny. Wszyscy uczestnicy podczas zajęć mieli do dyspozycji wodę, 
soki, napoje. 

Działanie 4   - konkurs ortograficzny „Ksiądz Bronisław” –przyjaciel 
skrzywdzonych dzieci” Zostały zakupione statuetki z pleksy, które wręczono 
zdobywcom I miejsca. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (książki). W 
konkursie wzięło udział 53 uczniów z Gimnazjum Publicznego w Pruchniku i Rozborzu 
Długim. 

Działanie 5 – pokazy warsztatów pracy twórców ludowych z dziedzin  Ginące 
zawody; podczas Jarmarku Sztuki Ludowej 
-warsztaty rzemiosła; wikliniarstwa 
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja  wyplatania ze słomy 
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego ;kowalstwa 
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego; zabawkarstwa 
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja wyplatania wybranych form z sizalu 
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja powstawania witrażu  
- warsztaty rzemiosła tradycyjnego; garncarstwa 
W ramach projektu wykonano tłok menniczy do wybijania pamiątkowej monety. 
Opracowano i wykonano wg własnego scenariusza oprawy artystyczno-edukacyjnej X 
Jarmarku Sztuki Ludowej . 

Działanie 6 – konkurs „Pod pyłem współczesności”.   
Konkurs miał charakter otwarty, jego celem było rozbudzanie zainteresowań  historią 
ziemi pruchnickiej i uaktywnienie inicjatyw wśród społeczności związanych z 
przywróceniem pamięci o zapomnianych miejscach, obiektach, tradycjach i 
pamiątkach rodzinnych. Konkurs został ogłoszony w kwietniu, informacja o konkursie 
została zamieszczona na zaprzyjaźnionych stronach internetowych oraz rozesłana  
pocztą elektroniczną.  do mediów. Wszyscy laureaci otrzymali wyróżnienia finansowe.  
Finał konkursu i wręczenie nagród odbyło się w CKSiT w Pruchniku.  Prace zostały 



 

opublikowane w kwartalniku „Ziemia Pruchnicka” oraz na stronie internetowej 
www.ckpruchnik.pl  

Działanie 7- konkurs fotograficzny „Człowiek i jego świat”  Celem konkursu było 
wyłonienie prac, które najlepiej  przedstawiają rzeczywistość człowieka, jego związek 
z naturą, pracą, pasją, kulturą itp.   Konkurs miał charakter otwarty .Konkurs został 
ogłoszony w kwietniu, informacja o konkursie została zamieszczona na 
zaprzyjaźnionych stronach internetowych oraz została rozesłana pocztą elektroniczną 
do mediów.. Laureaci zostali nagrodzeni  wyróżnieniami finansowymi i dyplomy. Jury 
przyznało nagrodę specjalną autorowi cyklu artykułów do kwartalnika „Ziemia 
Pruchnicka”. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w CKSiT w 
Pruchniku.   Najlepsze prace zostały wywołane ,zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej (wystaw była zorganizowana w CKSiT)  i opublikowane w kwartalniku 
„Ziemia Pruchnicka”. 

 
 35 godz. warsztatów wokalnych  
 28 osób uczestniczyło w warsztatach wokalnych 
 25 godz. kursu tańca towarzyskiego 
 33 uczestników kursu tańca towarzyskiego  
 4 laureatów konkursu ortograficznego zostało nagrodzonych statuetkami 
 11 laureatów konkursu ortograficznego zostało nagrodzonych książkami  
 7 osób nagrodzonych wyróżnieniami finansowymi w konkursie fotograficznym 
 4 osoby nagrodzone wyróżnieniami finansowymi w konkursie „Pod pyłem 

współczesności”  
 11 osób nagrodzonych w konkursie fotograficznym  
 warsztaty rzemiosła; wikliniarstwa 
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja  wyplatania ze słomy 
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego ;kowalstwa 
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego; zabawkarstwa 
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja wyplatania wybranych form z sizalu 
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego; prezentacja powstawania witrażu  
 warsztaty rzemiosła tradycyjnego; garncarstwa 
 wykonano tłok menniczy do wybijania pamiątkowej monety.  
 opracowano i wykonano wg własnego scenariusza oprawę artystyczno-edukacyjną 

 X Jarmarku Sztuki Ludowej . 
 

http://www.ckpruchnik.pl/

